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ث��ل األم��راض واالضطرابات النفس��ية   تمُ

الت��ي يتعرض لها اإلنس��ان يف عرصنا الحديث 

ظاهرة جديرة باالهتامم، ملا لها من آثار سلبية 

خطرية ع��ى كل من األف��راد واملجتمع. فمن 

ناحي��ة األف��راد، تؤثر األم��راض واالضطرابات 

النفس��ية عى الصحة النفس��ية والجس��مية 

لهؤالء األفراد، إذ ترتتب عليها متاعب نفس��ية 

وجسمية رمبا ال تمُشفى، ويظل يعانيها اإلنسان 

م��دى الحياة. أما من ناحي��ة املجتمع، فنجد 

أنه يتكل��ف تكاليف باهظة م��ن جراء عالج 

األمراض واالضطرابات واملش��كالت النفس��ية 

التي يعانيها األفراد، فضال عن خس��ارته لهذه 

الطاقات وتعطلها عن العمل، أو سوء توافقها 

النف��ي واالجتامع��ي يف مختل��ف س��ياقات 

الحياة االجتامعية. ومعن��ى ذلك أن األمراض 

واالضطرابات النفس��ية التي يتعرض لها الفرد 

ال يقترص تأثريها عليه وحده، بل يشمل كذلك 

9

 
»يمُع��د القلق محور كل االضطرابات 

واألمراض النفسية«

تقدمي 
املرتجَمني



10

القلق

املنظم��ة التي يعمل فيها، ونطاق عالقاته داخ��ل األرسة، ومع أصدقائه وجريانه 

وبقية أفراد املجتمع ممن يتعامل معهم يف الحياة االجتامعية.

وإذا كان ذل��ك ينطبق عى مختل��ف االضطرابات واألمراض النفس��ية التي 

نعانيها يف عاملنا املعارص، فإن القلق يربز كأهم هذه االضطرابات وأكرثها انتشارا 

وشيوعا نظرا إىل التغريات العاملية التي نعايشها اآلن، وما يرتتب عليها من تعرُّض 

األف��راد للعديد من مصادر املخاطر والضغوط النفس��ية التي يكون من الصعب 

التغلب عليها يف كثري من األحيان، والتي تسبب القلق مبختلف أشكاله ومظاهره.

 لذلك كان التوجه إىل ترجمة هذا الكتاب ونرشه يف سلس��لة »عامل املعرفة«، 

وبيان مدى أهميته ومدى الحاجة إىل مؤلَّف متكامل ومبسط باللغة العربية يف 

موضوع القلق وسبل التغلب عليه، نظرا إىل أهمية هذا املوضوع عى املستويني 

الفردي والجامعي يف املجتمع، كام سبق أن أرشنا.

فعى الرغ��م من وجود العديد من املؤلفات العلمي��ة التي اهتمت بالقلق 

نيت بس��بل التعامل معه، وبيان كيفية التغلب عليه، فقد وقع االختيار عى  وعمُ

ال عى العديد من تل��ك املؤلفات. ومن ثم تتمثل  املؤلَّ��ف الحايل لرتجمته، مفضَّ

أهمية الكتاب الحايل ومدى جدته وأصالته والحاجة إليه يف العديد من االعتبارات 

التي تربر نرشه عى نطاق واس��ع من خالل سلسلة »عامل املعرفة«، ليستفيد منه 

أكرب عدد من األفراد، وال سيام غري املتخصصني، وأهم هذه االعتبارات ما ييل:

أوال: ن��رشت سلس��لة »عامل املعرف��ة« العديد م��ن املؤلفات الت��ي تناولت 

موضوعات نفس��ية ميكن أن يس��تفيد منها القارئ الع��ريب يف مختلف تعامالته 

وتفاعالت��ه يف س��ياق الحي��اة اليومية، ويف س��بيل س��عيه إىل التواف��ق النفي 

واالجتامع��ي، فضال عن مؤلفات أخرى تناولت بعض االضطرابات النفس��ية مثل 

االكتئاب والوس��واس القهري والخجل، وغريها من املوضوعات النفس��ية األخرى 

مث��ل التعل��م والذاكرة واإلب��داع. ومل يجد موضوع القلق، وس��بل التغلب عليه 

ومواجهته بالصورة العلمية البس��يطة مكانه بني هذه املؤلفات. فقد س��بق نرش 

كتابني يف السلس��لة أحدهام ه��و قلق املوت )الع��دد 111(، والثاين هو الوحيد 

يف موض��وع م��رض القلق )العدد 124(، واألخري ن��رش يف العام 1988، وأصبحت 
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تقدمي املرتجَمني

معالجته للموضوع اآلن قدمية. ومن ثم، ليس يف السلس��لة كتاب حديث يواكب 

التغريات العلمية الجوهرية الت��ي حدثت يف مفهوم القلق ومظاهره، ونظرياته 

ومناذجه التفس��ريية، وسبل الوقاية منه وعالجه، وكل أشكال التدخل التي ميكن 

أن تت��م ونح��ن بصدد مواجهته. ومن ث��م تبدو الحاجة ملح��ًة إىل ترجمة هذا 

الكتاب لسلس��لة »عامل املعرفة« حتى تتحقق االستفادة املرجوة منه عى أوسع 

نطاق ممكن تاشيا مع رؤية السلسلة ورسالتها.

ثانيا: ميثل الكتاب أحد كتب سلس��لة علم النف��س »101«، التي تصدر عن 

مؤسسة سربينغر األمريكية الشهرية، وتشمل مجموعة مهمة من الكتب املميزة 

من بينها اإلبداع، واملوهبة، واختبار نسبة الذكاء، والقيادة، وعلم النفس اللغوي، 

والذكاء. وهي جميعا تس��تحق الرتجمة للغة العربية وعى نطاق واسع، نظرا إىل 

أهميتها وقيمتها العلمية، فضال عن بس��اطتها، وس��هولة استيعابها من ِقبل غري 

املتخصصني، وكذل��ك املتخصصون املبتدئون، بحيث تتحق��ق الفائدة التطبيقية 

املرجوة من نرش تلك الكتب.

ثالثا : تنبثق عن النقطة الس��ابقة نقطٌة مهمة وثيقة الصلة بها، أن التأليف 

باللغ��ة العربي��ة لغري املتخصص��ني واملبتدئني يف مثل ه��ذه املوضوعات املهمة 

ي��كاد يكون نادرا، إن مل يكن غائبا تاما عن الس��احة العربية. ويجد العامة من 

الناس الذين ينشدون الحصول عى املعلومات العلمية البسيطة صعوبًة شديدة 

يف متابع��ة املؤلفات العلمية العربي��ة لعلميتها الش��ديدة، وصعوبة مفاهيمها 

ومصطلحاتها. لذلك كانت الحاجة ماس��ًة إىل ترجمة بعض هذه املؤلفات لس��د 

الثغرة القامئة، إىل أن يتوجه اهتامم الباحثني والعلامء املتخصصني يف علم النفس 

إىل التأليف لغري املتخصصني واملبتدئني مثلام هو األمر يف مختلف الدول الغربية. 

فهذه إحدى مس��ؤوليات عل��امء النفس والباحث��ني يف عاملنا الع��ريب. فالفروق 

الثقافية واملجتمعية، تحتم علينا أن نوظف علمنا لخدمة املجتمع يف املجاالت.

رابعا: يمُعد القلق محور كل االضطرابات واألمراض النفس��ية، بحيث ال ميكن 

فهمها والوقوف عى دالالتها وآثارها من دون الفهم األمثل للقلق النفي، والتي 

َيعرض لها الكتاب بصورة مثى تحقق الفائدة املرجوة من نرشه. ففي العديد من 
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القلق

تلك االضطرابات واألمراض النفس��ية يكون القلق عرضا لها، أو يتداخل تشخيص 

القلق مع تلك التش��خيصات األخرى. وم��ن ثم يكون عالج القلق مكونا مهام يف 

إسرتاتيجية عالج تلك االضطرابات واألمراض النفسية.

خامس��ا: كثريا ما يتصاحب القلق مع االكتئ��اب الذي ميثل أكرث االضطرابات 

النفس��ية خطورة، وتهديدا لصحة املرىض وحياتهم، مل��ا يرتبط به من احتامالت 

االنتح��ار املرتفع��ة. فرمبا يعاين املريض من كال االضطرابني يف الوقت نفس��ه، أو 

يسبق القلق االكتئاب. وهذا يعني أن الفهم املناسب ملرض القلق، والوقوف عى 

أس��بابه وأعراضه وآثاره يفيد فائدة جمة يف التنبؤ باحت��امل اإلصابة باالكتئاب، 

وه��و بالطبع األك��رث خطورة. ويف ه��ذه الحالة ميكن توظيف الربام��ج الوقائية 

للقلق، وكل أس��اليب عالجه والتدخل معه لتقليل مخاطر اإلصابة باالكتئاب. يف 

هذا الس��ياق تجدر اإلش��ارة إىل أن القلق واالكتئاب من أكرث االضطرابات شيوعا 

وانتشارا يف مختلف األعامر واملستويات الثقافية واالجتامعية املختلفة. ومن ثم، 

ف��إن تكاليف عالجهام باهظة، وتكون خارج نطاق إمكانات أغلب األفراد الذين 

يصابون بأحد هذين االضطرابني، ومن ثم كانت جهود الوقاية منهام سبيال مهام 

ملواجهتهام. كام سبقت اإلشارة)٭(.

سادس��ا: يتميز املؤلَّف الحايل بالحداثة يف ع��رض املضامني العلمية، والرتكيز 

عى الجوانب العملية التي ميكن أن يستفيد منها األفراد العاديون الذين يعانون 

القل��ق، وبخاصة من مل يص��ل منهم بعد للحاالت املرضية املش��خصة إكلينيكيا، 

م��ن دون أي صعوبات عى اإلطالق. وتظهر ه��ذه األهمية فيام يقدمه الكتاب 

من حس��ن معالجة ملوضوع القلق، وس��بل التعامل معه، بدءا من التعريف به 

وبأنواع��ه وآث��اره. ومن ثم بيان كيفي��ة الوقاية منه لتجنب آثاره الس��لبية قبل 

أن تس��تفحل. ومام يزيد من تلك األهمي��ة أن البناء النظري واإلمربيقي للبحث 

)٭(  للوق��وف ع��ى عملية التصاحب املش��رتك ب��ني القلق واالكتئاب، ميك��ن الرجوع إىل كت��اب الوقاية من القلق 

واالكتئاب تأليف ديفيد دوزويس وكيث دوبس��ون وترجمة األس��تاذ الدكتور جمعة يوس��ف )رحمه الله(، ومراجعة 

املرتجم األول األستاذ الدكتور معتز سيد عبدالله. وهو من منشورات مرشوع جامعة القاهرة للرتجمة، الكتاب الحادي 

واألربع��ون، مركز جامعة القاهرة للغ��ات والرتجمة. ففي هذا الكتاب يربز املؤلف م��دى االقرتان والصلة بني القلق 

واالكتئاب والتصاحب املشرتك بينهام. ]املرتجامن[.
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تقدمي املرتجَمني

املق��دم يف هذا الكتاب يرتكز عى أعامل عرشات الباحثني يف القلق من العاملني 

يف مجاالت متعددة، من بينها علم نفس الفوارق، وعلم نفس الش��خصية وعلم 

النفس االجتامع��ي، والضغوط، وأبحاث التوافق واالنفع��ال، وعلم نفس النمو، 

والتقيي��م النف��ي، وعلم النف��س البيولوجي، وعل��م األعص��اب، وعلم النفس 

اإلكلينييك. وهذا من شأنه أن يساهم يف تكامل املعلومات التي يقدمها الكتاب.

س��ابعا: يقدم الكتاب عرضا مبسطا ألهم ما توصلت إليه الدراسات النفسية 

واإلكلينيكي��ة والطبية الحديثة من نتائج فيام يتعلق بأس��اليب وفنيات التعامل 

مع القلق يف مس��توياته املتعددة، مبختلف صورها وأشكالها )السوية واملرضية(، 

وبيان كيفية االس��تفادة منها، س��واء في��ام ميكن أن يقدم من برام��ج وقائية أو 

إرش��ادية أو عالجية، وذلك بالنس��بة إىل قطاع عريض من املس��تفيدين يش��مل 

األش��خاص العاديني غري املتخصصني الذين يخربون القلق النفي يف كل مجاالت 

الحياة، ويعانون متاعبه وآثاره السلبية، ويسعون إىل التخلص منه. 

ثامنا: تثل إدارة القلق ركنا أساس��ّيا وجوهرّي��ا يف مختلف الربامج التنموية 

الت��ي تمُعن��ى بتطوير الذات وتنميته��ا. فال بد يف هذه الربام��ج من التعرف عى 

مصادر القلق وس��بل التغلب عليها، وذل��ك لتعزيز الثقة بالنفس، وتقليل القلق 

واملخ��اوف مبختلف أش��كالها، والتحك��م يف الغضب الذي ميك��ن أن يتعرض له 

األفراد، وما يرتتب عليه من عنف وعدوان. وهذا ما يبينه الكتاب بش��كل بسيط 

كن تحقيقه بسهولة ويرس من دون تعقيد للمفاهيم العلمية التي يتم تناولها  ميمُ

أو غموضها. وهذا من ش��أنه أن يوسع من نطاق األفراد الذين ميكنهم االستفادة 

من الكتاب الحايل.

تاس��عا: باإلضافة إىل أهمية الكتاب لغري املتخصصني عى اختالف توجهاتهم 

واهتامماتهم الثقافية، فإن له أهمية مامثلة لدى الطالب الجامعيني يف تخصصات 

عل��م النفس واالجتامع والخدمة االجتامعية الدارس��ني للمقررات األساس��ية يف 

الشخصية والفروق الفردية وعلم النفس االجتامعي وعلم النفس الرتبوي وعلم 

النفس اإلكلينييك، بحيث ميكن أن يس��تفيد كل من هؤالء الطالب والدارسني من 

أحد فصول الكتاب أو أكرث، حس��ب اهتاممه بجوانب معينة من الجوانب التي 
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القلق

يش��ملها. فعى رغم أن الكتاب يتناول قضايا علمية ش��ديدة األهمية، ويربز كل 

التوجهات النظرية الخاصة بها، مبا تشمله من جوانب اتفاق واختالف، فإن املادة 

املقدمة بس��يطة وميكن اس��تيعابها والوقوف عى داللتها، مب��ا يخدم التخصص 

البيني لطالب الجامعة الذين يدرسون مقررات يدخل القلق مكونا فيها.



يعد القلق مشكلة ذائعة االنتشار ومتغلغلة 

يف املجتم��ع الحدي��ث، حي��ث يغلفه��ا الوصف 

الش��ائع لعرنا الحدي��ث بأنه »ع��ر القلق«. 

فلقد أوجد القلق الش��ديد واملدمر الذي تصحبه 

مخاطر متع��ددة تقرتن باملجتمعات التنافس��ية 

التكنولوجية عىل وجه الخصوص، السيام يف عر 

م��ا بعد الحداثة، مجموعة ضخمة من املعلومات 

الت��ي تركز عىل صياغ��ة مفهوم القلق وقياس��ه، 

وجذوره، وكيفي��ة معالجته والتعامل معه، وتركز 

أيضا ع��ىل اضطرابات القلق وط��رق عالجها. إن 

أهمية القلق كمكون جوهري يف كل من السلوك 

الس��وي والس��لوك املريض تربز يف الدور املحوري 

املنص��وص علي��ه يف علم نفس الش��خصية وعلم 

النفس اإلرش��ادي وعل��م النفس الرتب��وي وعلم 

النفس املهني وعلم النفس اإلكلينييك، فهو يشكل 

كال من النظرية واملامرسة يف علم النفس والطب 

النف��ي. ويف واقع األمر، ميث��ل القلق إحدى أهم 

الظواهر التي نالت اهتامما بحثيا مكثفا ومناقشة 

15

 
»إن محاول��ة جم��ع كل الجوانب 
ن املسمى بالقلق  املهمة لهذا املكوِّ
وتوفيته حقه يف مجلد بحثي كامل 

لعمل من الصعوبة مبكان«

تصدير 
امُلَولَِّفْيَن
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القلق

علمية ثري��ة يف وقتنا الراهن يف مجال علم نفس الش��خصية وعلم النفس االجتامعي، 

فقد ُنرش ما يزيد عىل مائة ألف ورقة بحثية عن مختلف الجوانب النظرية والتقييمية 

والجوانب اإلكلينيكية املتعددة لهذا التكوين املوسوم بالقلق.

وطامل��ا أجريت مجموعة ضخمة من األبحاث املتعلق��ة بالقلق عىل مدار العقود 

القليل��ة املاضية، فقد حان الوقت لتقدي��م مقدمة حديثة ومتكاملة وميرسة يف مجال 

القلق لطالب الجامعات وغريهم من القراء املهتمني بهذا املوضوع. ويهدف هذا العدد 

الخاص بالقلق من سلس��لة علم النفس 101 إىل س��د هذه الفجوة عن طريق تقديم 

مراجعة معارصة وشمولية ملوضوع القلق. كام يهدف الكتاب الحايل كذلك إىل تحقيق 

التكامل بني ما نعرفه عن بعض الجوانب الرئيسية للقلق، ومن بينها التقييم، والنظرية، 

واالرتق��اء، والبح��ث، والتدخالت الوقائية والعالجية. ومن ث��م، فإن هذه املقدمة عن 

ه��ذا املجال الدينامي للقلق تعكس التقدم الجوهري الذي أحرزه الباحثون عىل مدار 

العقود القليلة املاضية فيام يتعلق بتاميز املفهوم، وأساليب التقييم، والنامذج النظرية، 

والبحث اإلمربيقي، واملعامل اإلكلينيكية وجميع أش��كال التداخل. كام أن البناء النظري 

واإلمربيق��ي للبحث املقدم يف هذا الكتاب يرتكز عىل أع��امل عرشات الباحثني الذين 

يعملون يف مج��االت مختلفة، من بينها علم النفس الفارقي، وعلم نفس الش��خصية، 

وعل��م النفس االجتامعي، والضغوط، وأبح��اث التعامل مع الضغوط واالنفعال، وعلم 

نف��س االرتق��ايئ، والتقييم النفي، وعل��م النفس البيولوجي، وعل��م األعصاب، وعلم 

النفس اإلكلينييك.

وَيْشَمُل امُلؤلَّف الحايل سبعة فصول رئيسية، ميكن وصفها بإيجاز عىل النحو التايل:

1 - الفصل األول: مقدمة: يقدم الفصل نظرة عامة تصورية ومفهومية عن مجال 

القل��ق. فيقدم تعريفا علميا ش��امال ملفهوم القلق، ووصفا ملكوناته الرئيس��ية 

وتحديد جوانبه، كام يلقي الضوء كذلك عىل الجوانب الجوهرية الخاصة به يف 

عالقته بغريه من املفاهيم الوثيقة الصلة به مثل الخوف. ويقدم الفصل طرحا 

مس��تفيضا ومناقش��ة ثرية للوظائف الرئيس��ية للقلق، وبعض أشكال بحوث 

القلق يف س��ياقات الحياة الواقعية، ومن بينها أشكال القلق املتعلقة بالتقييم، 

واألداء، واإلرهاب.

2 - الفص��ل الث��اين: ما أفضل طرائق تقييم القلق؟: يرك��ز الفصل عىل تقييم وقياس 

القلق. كام يق��دم إجراءات نوعية لتقييم الجوانب الظاهراتية )الفينومينولوجية( 
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تصدير امُلَولَِّفْيَن

والفسيولوجية والسلوكية للقلق. ويتم يف هذا الفصل كذلك وصف قوائم ومقاييس 

التقرير الذايت الرئيسية التي تستخدم لقياس القلق، واملقاييس البديلة للقلق )مبا 

يف ذلك املقاييس الفس��يولوجية، والبيولوجية، ومقاييس األداء...إلخ(. كام يعرض 

الفصل أيضا للشواهد الخاصة بالفروق بني الجامعات يف مستويات القلق.

3 - الفص��ل الثالث: النظريات والنامذج املفرسة للقلق: يقدم هذا الفصل املناظري 

املفهومية الرئيس��ية والنامذج النظري��ة للقلق يف األدبيات البحثية، ويناقش��ها 

مناقش��ة نقدية. ويشمل ذلك النامذج التقليدية )مثل التحليل النفي، ونظرية 

التعلم، والحافز(، فضال ع��ن العديد من النامذج املعارصة )كالنامذج التطورية، 

والنفسية البيولوجية، ومناذج التنظيم الذايت، والنامذج التفاعلية(.

4 - الفص��ل الرابع: ما أصول القلق؟: يناقش هذا الفصل دور العوامل البيولوجية، 

والتنش��ئة االجتامعي��ة األولية، والبيئة األرسي��ة، والخربات املدرس��ية، والتعلم، 

والخربات الشخصية كعوامل رئيسية يف ارتقاء القلق.

5 - الفص��ل الخامس: كيف يؤثر القلق يف النوات��ج املعرفية؟: يعرض هذا الفصل 

للدالئ��ل اإلمربيقية لتأثريات القلق يف عملية التعل��م واألداء املعريف. كام يتناول 

الفص��ل البيانات اإلمربيقية الخاصة مبقدار العالق��ة بني القلق واألداء، ثم يتبعه 

ع��رض لعدد من النامذج واآلليات الس��ببية الخاصة بالعالق��ة بني القلق واألداء 

والحدود املشرتكة بينهام. كام يوضح تأثريات القلق عىل املراحل املتعددة ملعالجة 

املعلومات )إدخال املعلومات، وتخزينها، ومعالجتها، واسرتجاعها وإخراجها(.

6 - الفصل الس��ادس: هل ميكن للتدخل أن يجدي نفعا؟: يس��تعرض هذا الفصل 

ال��دور الخ��اص بالتعامل م��ع القل��ق )Coping(، فضال عن فاعلي��ة مختلف 

اإلج��راءات والتدخالت الوقائية والعالجية ذات األس��س املعرفية )عىل س��بيل 

املثال: الع��الج املعريف – الس��لويك، والتدريب عىل امله��ارات املعرفية(، وكذلك 

اإلج��راءات والتدخ��الت التي تركز عىل االنفعال )عىل س��بيل املثال: االس��رتخاء 

العضيل، والتس��كني املنظم، والنمذجة( يف التخفيف من حدة القلق. كام يناقش 

الفص��ل أيضا باختصار العالجات الدوائية املض��ادة للقلق. وأخريا يعرض الفصل 

لالعتبارات اإلكلينيكية األساسية يف عالج القلق.

7 - الفصل الس��ابع: التطلع إىل العلم املعريف للقلق: تم يف هذا الفصل االنتهاء إىل 

األس��س العالجية للقلق. ومتت يف البداية مناقش��ة أن أكرث النظريات املتكاملة 
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لتفس��ري القلق هي تل��ك النظرية النابعة م��ن النامذج املعرفي��ة للقلق، والتي 

تربط االنفعال مبعالجة املعلومات وتنظيمها. ومع ذلك، فإن الحاجة ماس��ة إىل 

عل��م معريف )Cognitive Science( أكرث ش��مولية تتكام��ل فيه مناذج معالجة 

املعلوم��ات مع علم األعصاب ومع املظاه��ر الدافعية للقلق. ويربز الفصل أيضا 

بعض االنتقادات التي وجهها املعارضون لهذا التوجه املعريف.

والكت��اب له أهميته ل��دى الطالب الجامعيني الدارس��ني للمقررات األساس��ية يف 

الشخصية والفروق الفردية وعلم النفس االجتامعي وعلم النفس الرتبوي وعلم النفس 

اإلكليني��يك. غري أن محاول��ة جمع كل الجوان��ب املهمة لهذا املكون املس��مى بالقلق 

وتوفيت��ه حقه يف مجل��د بحثي كامل لعمل من الصعوبة مب��كان. ومن ثم، فإن تغطية 

الجوان��ب املختلفة كان محدودا بقيود مس��احة مجلد واحد فق��ط. وعىل رغم وجود 

بعض التداخل الذي يعكس التكامل بني فصول الكتاب، فإن هذا يس��مح لكل فصل أن 

يستقل مبفرده، ويزيد من إمكان الوصول إىل كل فصل من الفصول واالستفادة منه.

لقد كان الدكتور جيمس كوفامن، رئيس تحرير سلس��لة »علم النفس 101« برشكة 

س��ربينغر للنرش، مس��اندا وصبورا ومتعاونا يف جميع مراحل هذا املرشوع من أجل أن 

يخرج عىل الوجه األمثل. كام نخص بالشكر السيدة ناني هيل، محررة التنسيق برشكة 

سربينغر، عىل مالحظاتها املثمرة، وتغذيتها الراجعة، وتعاونها يف صياغة املخطوطة. وقد 

هيأت جامعة حيفا وجامعة سينس��ينايت بيئة أكادميية مالمئة أسهمت إيجابيا يف إنجاز 

هذا العمل، كام أمدتنا باملوارد الطبيعية الالزمة للنهوض بهذا الكتاب وإمتامه.

ك��ام أن عدد القلق من هذه السلس��لة يقدم للطالب أساس��يات املعرفة والبحث 

وط��رق التقييم واإلرش��ادات اإلكلينيكية، والت��ي بناء عليها ميكن أن تتس��ع مداركهم 

الستيعاب مزيد من املقررات واملناهج املستقبلية وخربات التعلم. وفيام يخص املؤلفني، 

ف��إن تأليف عدد القلق كان تجربة صعبة ومثم��رة يف الوقت ذاته، وإننا نأمل أن يجد 

القراء يف هذا العمل كل ما يأملونه عىل النحو السالف الذكر.

مويش زيدنر وجريالد ماثيوس 

يونيو 2010
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»بالنسبة إىل الخائف، كل يشء ُيصدر حفيفا«

سوفوقليس

تخيل هذا الس��يناريو. إنه شهر أكتوبر العام 

2008، واالقتص��اد العاملي ينهار. ولحقت برشكتك 

أرضار بالغ��ة، وتنام��ت اإلش��اعات داخل الرشكة 

بترسيح العاملني يف جميع الوظائف. وتالحظ أن 

زم��الءك يف العمل يتحاش��ونك، ومديرك ال ينظر 

يف عينيك. وأنت دامئا ما ترى يف نفس��ك أنك من 

أفضل العاملني أداء، لكن بدأت تساورك الشكوك 

اآلن فيام ميكن أن يحدث. ومام يزيد املريض علة 

واألمور س��وءا أن رشيك حياتك ُفصل من العمل 

يف األس��بوع املايض، وأن أغلب مدخرات التقاعد 

الخاص��ة ب��ك هي جزء م��ن أس��هم الرشكة التي 

تتدهور قيمتها يوما بعد يوم. فكيف س��تواظب 

املقدمة

1

 
»إن القل��ق جزء طبيعي من الحياة، 

وهو مألوف لنا جميعا«
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عىل دفع أقس��اط الرهن العقاري، وكيف سرتس��ل أبناءك للتعليم يف أفضل الجامعات؟ 

وعندما تفكر يف عائلتك، فإنك تش��عر بالوجل الش��ديد، ويخفق قلبك بش��دة وتشعر 

باملرض الجس��دي. وعىل الصعيد اإليجايب، تتنامى بعض اإلش��اعات بأن هناك مؤسسة 

صينية ترغب يف رشاء الرشكة.

يوض��ح هذا الس��يناريو الذي قدمناه هنا بع��ض املالمح الرئيس��ية للقلق، ذلك 

الش��عور ال��ذي نعتاده جميعا. ففي محارضته الخامس��ة والعرشي��ن من محارضات 

متهيدية يف التحليل النفيس كتب فرويد )1949(، املؤس��س الش��هري للتحليل النفيس: 

»لس��ت يف حاجة إىل تقديم القلق لكم. فكل منا قد ابُتيل بهذا الشعور، والحق أقول 

لكم، إنه حالة وجدانية، نشعر بها بأنفسنا وتعاودنا مرة تلو األخرى« )ص 440(. ويف 

واقع األمر، فإن القلق هو أحد االنفعاالت املتغلغلة واملنترشة بني بني اإلنس��ان، ويف 

جميع الحضارات )Sarason & Sarason,1990(. فمن األفضل أن نفرتض أنه بديهي 

أن ُق��راء هذا الكتاب قد عانوا م��ن القلق يف بعض األوقات عىل مدار أعامرهم، ومن 

الس��هل أن يكون لهذا املوضوع الذي نناقش��ه يف ثنايا هذا الكتاب التمهيدي مردود 

عندهم عىل املستوى الشخيص.

ويع��د القلق واحدا من االنفعاالت الس��لبية الرئيس��ية، التي تش��مل كذلك كال من 

الغض��ب والحزن واالش��مئزاز وغريها من االنفعاالت. غري أنن��ا ينبغي أن نفرق بينه وبني 

الخوف، والذي يكون الش��عور به مش��ابها عىل املستوى الشخيص، لكنه يركز عىل الخطر 

الوشيك، مثل مواجهة زمجرة بيتبول تريير)٭(. بل عىل العكس من ذلك، فإن القلق يتطابق 

مع حالة الش��ك. ويف السيناريو السالف ذكره، تساور العامَل الشكوُك، لكنه ال يعلم علم 

اليق��ني ما إذا كان س��ُيفصل من العمل أم ال. وعليه، فإن إش��ارات الخطر تكون غامضة، 

مثل السلوكيات غري اللفظية لزمالء العمل، فلرمبا يسلك الناس بغرابة نتيجة للقلق الذي 

ينتابهم. وغالبا ما يكون للقلق توجه مس��تقبيل كذلك. فكثريا ما يصاحب القلق املخاوف 

بش��أن املصائب املحتملة التي يتوقعها الفرد، وذلك مث��ل النتائج العديدة املؤملة عندما 

يصب��ح الفرد عاطال. لكن رمبا تبدو املصائب املس��تقبلية قاهرة وخارجة عن قدرة الفرد 

عىل التحكم بها، فتصري كجبل من الجليد يلوح يف األفق أمام باخرة يف املحيط.

)٭( ن���وع م��ن أن�واع الك�الب املش��ه�ورة بالوالي��ات املتحدة األمريكية وأمري��كا الالتينية والتي تتميز بالرشاس��ة 

الشديدة. ]املرتجامن[.
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املقدمة

أما امللمح األخري يف هذا السيناريو، فيتمثل يف أن القلق يشعر به صاحبه من خالل 

األعراض العقلية والجسدية. كام تصاحب حالة القلق مشاعر العصبية والتوتر، باإلضافة 

رُِد معه الش��عور بعالمات النشاط الجسدي والتي  إىل الهموم واألفكار الدخيلة. كام َيطَّ

توصف أحيانا باس��تجابة »املواجهة أو الهروب« )Fight – or – Flight(، مثل خفقان 

القلب والعرق واضطراب املعدة.

ولنأخذ س��يناريو آخر بعني االعتبار. وهو لش��اب ُيدعى دان لفني، يبلغ من العمر 

مثاني��ة عرش ربيعا، طالب مبتدئ يف تخصص عل��م النفس بإحدى الجامعات الكربى يف 

واليات الساحل الغريب األمرييك. وعندما قارب موعد االمتحان النهايئ يف مادة اإلحصاء 

النفيس، أصبح مع مرور الوقت مشغول البال جدا يرتقبه بقلق وانزعاج. ويف أثناء أدائه 

لالمتحان النهايئ، ش��عر بتوتر ش��ديد وذعر، مام أثر عىل تذكره للمعادالت واإلجراءات 

الحس��ابية التي حفظه��ا. ولقد ناضل من أج��ل أن يركز انتباهه أثن��اء االمتحان، لكن 

م��ع مزيد من املحاوالت الجادة متكن من اإلجابة عن جميع املش��كالت. وبعد انقضاء 

االمتحان، توقع دان بأن الفشل حليفه، ومن ثم انتابه القلق كثريا بشأن نوع املستقبل 

الذي ينتظره بهذه الدرجات املتدنية التي س��يحصل عليها يف االمتحان. لكنه حصل يف 

النهاية عىل تقدير جيد جدا يف االمتحان. 

تع��د تجربة دان منوذجا للقلق املعتدل. عىل رغ��م أنه كان من املمكن أن يحصل 

ع��ىل درجة أعىل من التي حققها لو ظل رابط الج��أش، فإنه كان قادرا عىل التحكم يف 

القل��ق الذي انتابه، وترصف بعقالنية بالغ��ة. ويف واقع األمر، فقد ثبت أن الهموم التي 

لحقته بعد االمتحان كانت قامئة عىل ُجرف هاٍر. إن هذا الس��يناريو يركز عىل الس��ؤال 

الرئي��يس للبحث وهو: ه��ل ُيحدث القلق بالفعل فرقا جوهريا للطريقة التي يتس��نى 

للش��خص من خاللها أداء املهام املطلوبة منه عقلي��ا، كام هي الحال يف أداء االمتحان؟ 

وكام سوف نرى، فإن القلق بالتأكيد ضار، لكن هذا ليس أمرا دامئا. فهناك حاالت يكون 

القلق فيها مفيدا يف تحفيز الشخص للتعامل مع بعض املخاطر املستقبلية. كام أن قليال 

من القلق بشأن الدرجات قد يدفع الطالب لالستعداد لالمتحان بفاعلية)٭(. 

)٭( ميكن أن نتحدث هنا عن أن املس��توى األمثل من القلق هو الالزم لألداء الفعال، وهو املس��توى املتوس��ط. فإذا 

زاد القلق عىل حد معني أصبح معوقا لألداء ومشتتا له، ولن يتمكن صاحبه من تحقيق هدفه. وكذلك إذا قل القلق 

عن هذا املستوى األمثل أو املتوسط ، فلن يكون لدى الشخص املستوى املناسب من الدافع للعمل وتحقيق الهدف، 

وسوف يشري املؤلف الحقا إىل ذلك. ]املرتجامن[.
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واآلن إليك الس��يناريو الثالث. ش��خص الطبيب النفيس املعال��ج لليندا حالتها عىل 

أنها تعاين مشكلة إكلينيكية، وهي اضطراب القلق االجتامعي. فمشكلة ليندا األساسية 

تتمث��ل يف حساس��يتها املفرطة تجاه النق��د والرفض. فهي متأكدة ولديه��ا اقتناع بأنها 

تجعل من نفس��ها أضحوكة عندما تتفاعل مع اآلخرين يف الوسط االجتامعي. ومن ثم، 

ف��إن ليندا تجنح إىل أن تن��زوي بعيدا عن زمالئها يف املكتب ال��ذي تعمل فيه، كام أن 

حضورها الحفل الس��نوي الذي يقيمه املكتب أمر غري وارد، بل مس��تحيل. إن أس��هل 

يشء بالنسبة إليها أن تتذكر املناسبات التي تكلمت فيها بكالم أبله، وهي مقتنعة بأنها 

موضع للس��خرية. وعندما تتحدث ليندا إىل الناس فإنه��ا تكون مدركة متاما كيف أنها 

أصبحت قلقة، وكيف أن قلقها هذا مينعها من التعبري عن نفس��ها كام تتمنى. لكن يف 

الحقيقة، فإن نظرة ليندا لنفس��ها هي نظرة قاس��ية وليس��ت موضوعية حقيقية. فهي 

تتمتع مبهارات اجتامعية س��وية، لكن ينقصه��ا الثقة بتلك املهارات. فميلها إىل التواري 

عن أعني الناس يجعل مش��كالتها تزداد س��وءا عىل س��وء. ومن ثم، فإن العالج النفيس 

لليندا يعتمد عىل تعريضها تدريجيا للمواقف االجتامعية مبساندة وتوجيه معالجها. 

إن حالة ليندا توضح كيف أن القلق قد يكون غري طبيعي ورمبا يكون طبيعيا. فالقلق 

املف��رط، القائم عىل تصورات غري واقعية للذات ولآلخرين، يؤدي إىل اإلعاقة االجتامعية. 

وتتمثل النقطة الجوهرية يف أن القلق اإلكلينييك يشعر به صاحبه أكرث من القلق العادي، 

ك��ام أنه ينطوي عىل انحرافات يف التفكري. فتجد مرىض القلق كثريا ما يس��يئون تفس��ري 

األحداث، ومن ثم يتخوفون من ال يشء. عىل سبيل املثال قد يكون الشخص واهام عندما 

يرى تعليقا س��لبيا موجها إليه أو إليها ش��خصيا. كام يف حالة ليندا، فإنه من السهل لدى 

مثل هؤالء األشخاص أن يتذكروا فشلهم االجتامعي أكرث من نجاحهم. فهناك شعور يجعل 

مرىض القلق يعيشون يف عامل من الخطر ينسجونه من وحي خيالهم.

وتتمثل إحدى أهم نقاط البدء للبحث النفيس يف القلق يف طبيعته املتشعبة. فقد 

يك��ون القلق معت��دال وقد يكون حادا، مؤقتا أو طويل األم��د، مفيدا أو مدمرا. كام أن 

هناك طرائق عديدة لقياس القلق، والتي يكون لها نتائجها املختلفة بالنسبة إىل سلوك 

الف��رد وعمله يف الحياة اليومية. وهناك نقطة جوهري��ة أخرى تتمثل يف أن القلق هو 

اس��تجابة للمخاطر الخارجية بعضها قد يك��ون حقيقيا، وبعضها اآلخر قد يكون مبالغا 

في��ه. بالت��ايل يتطلب منا فهم القل��ق أن ننظر إىل الكيفية الت��ي يتعامل بها الناس مع 
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املخاط��ر التي تواجههم، وكيف أن محاوالتهم للتكيف معه��ا قد ُتَكلَُّل بالنجاح أحيانا، 

.)Rachman, 2003( وكيف أنها تؤدي إىل تفاقم املشكلة يف أحيان أخرى

ويف بقية هذه املقدمة، س��نتعرض للعوامل الش��خصية واالجتامعية التي تس��اهم 

يف وجود القلق. وس��نبدأ بوصف القلق مبزيد من التعم��ق، ونتناول مكوناته املتعددة 

ك��ام يظهره��ا البحث اإلمربيق��ي. ثم نلقي نظرة أعم��ق قليال عىل الوظيفة النفس��ية 

للقل��ق؛ ومل��اذا نعاين هذا الش��عور املزع��ج؟ واإلجابة عن هذا الس��ؤال تحتاج منا إىل 

إلق��اء الضوء عىل املظاهر املتعددة للقلق. ويتناول الجزء األخري من هذا الفصل بعض 

السياقات الواقعية لبحوث القلق، ومنها املخاوف املتعلقة بالتقييم واألداء واإلرهاب. 

 

ماذا ُيقصد بالـقـلـق؟
إن ملفه��وم القلق تاريخا طويال متغريا. وقد كانت باكورة دراس��ة وتحليل القلق يف 

العرص الكالسييك اليوناين، ثم حدث أن تطور من ناحية املفهوم بالتوازي مع تطور الوعي 

بال��ذات يف الفكر الغريب )Endler & Kocovaski, 2001(. وعىل ما يبدو، فإن مصطلح 

القلق مش��تق م��ن أصل angh يف اللغة الهندية الجرمانية، وه��و موجود أيضا يف اللغة 

 . )Tyrer,1999( اليونانية، ويعني الش��عور بالضيق أو االنقباض أو االنخناق رغام عنك

أما السيايس والخطيب الروماين شيرشون Cicero )موثق يف: Lewis, 1970(، فإنه يفرق 

بني »anxietas« امليل الدائم، و »angor« الهياج أو الرد االنفعايل العابر. 

لق��د أمضت األبح��اث الحديثة وقتا ش��اقا وهي تبني أفكارها عىل االس��تبصارات 

القدمي��ة. وعىل رغم أن بعض الكتابات القدمية عن موضوع القلق نظرت إليه عىل أنه 

مفه��وم أحادي، فإن العمل الذي بني أيدينا توصل إىل أن هناك مظاهر متعددة للقلق، 

ولكن مل يتبني وجود اتفاق عليها بعد. واآلن دعنا عزيزي القارئ نصطحبك لنتعرف عىل 

هذه الفروق التي تبدو أحيانا بأنها دقيقة، لكنها فروق محورية. 

القلق يف مقابل الخوف

ذكرنا آنفا أن القلق والخوف شعوران متاميزان: فالقلق يشري إىل حالة نفسية يكون 

فيها شعور الفرد باالضطراب واالنزعاج نابعا من ظروف غامضة. أي أن القلق يشري إىل 
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مش��اعر عامة من االضطراب والكدر بشأن أمر غري محدد وشائع وغري مؤكد، وكثريا ما 

يكون يف صورة مشوهة من التهديد أو الخطر. وبسبب الطبيعة الغامضة ملثريات القلق 

ومحفزاته، فإن الش��خص يكون متذبذبا يف الكيفية التي يس��لك بها؛ ألن طبيعة الخطر 

ومصدره مبهامن، ومن ثم فمن الصعب جدا التكيف مع الخطر املبهم. كام أن استجابة 

الفرد الس��لوكية للخطر املبهم قد تكون غري متناس��بة مع الخطر الحقيقي. ويش��تمل 

القلق يف أغلب األحيان عىل عنرص اجتامعي. ونحن ككائنات اجتامعية، نجد أن العديد 

من اهتامماتنا تدور حول كيف ينظر إلينا اآلخرون أو رمبا كيف يقيموننا وينتقدوننا. 

وعىل نقيض القلق يأيت الخوف، الذي يش��ري إىل اس��تجابة نفسية تكيفية وسلوكية 

حادة بيولوجيا لحدوث مثري نوعي ومحدد )عىل س��بيل املثال حيوان خطري(. ونظرا ألن 

الخطر حقيقي ومستهدف، فإن الفرد يشعر بأنه مضطر إىل القيام بفعل معني، حيث إن 

الخوف هو »دعوة للفع��ل« )مواجهة وجمود وهروب(. وعىل هذا املنوال كتب فرويد 

)1949(: »أعتقد أن القل��ق يرتبط بالحالة ويتغاىض عن املوضوع، بينام الخوف يجذب 

االنتب��اه نحو املوضوع« )ص 443(. فكثري من األبحاث التي أجريت عن الخوف توفرت 

عىل دراسة األشخاص يف البيئات الخطرة مثل جنود املظالت واملقاتلني العسكريني. 

وم��ن الناحية النظرية، فإن التفرقة بينهام قد تب��دو واضحة بصورة كافية، لكن من 

ناحي��ة التطبيق نجد أن هناك خلطا كبريا بني الخوف والقلق. فهام يتقاس��امن عددا من 

العنارص املتش��ابهة جدا)Ohman, 2008( . ومن بني ه��ذه العنارص التقييامت املعرفية 

للتهدي��د أو الخط��ر يف املناطق املحيطة، وخواص القلق والتَّوُجس، ومش��اعر االضطراب 

والتوتر الذاتية، واألعراض والتفاعالت الجس��دية للجهاز العصبي الالإرادي)٭(، والش��عور 

بأن ش��يئا ما س��يئا عىل وش��ك الحدوث. وقد تكون لدينا القدرة عىل فعل يشء تجاهه، 

وغريها من التفاعالت الس��لوكية املشابهة )مثل الهروب والهجوم، الخ(. وأيضا يعتقد أن 

لكل من الخوف والقلق قيمة تكيفية للكائن الحي، مع التطور االنتقايئ لهذه االنفعاالت 

ملساعدة الشخص عىل أن يواكب ويتعرف ويفهم ويتفاعل بتكيف مع املواقف املحتملة 

)٭( الجهاز العصبي املس��تقل أو الالإرادي Autonomic nervous system: هو القسم من الجهاز العصبي الطريف 

املتحكم يف وظائف كل أعضاء الجسم الداخلية )الوظائف الحشوية Visceral(. وتبنى فكرة عمله عىل »رد الفعل«، 

بحيث يحدث التكامل بني املثريات التي يتعرض لها واالس��تجابات الصادرة عنه عرب وصالته بالجهاز العصبي املركزي. 

وبذل��ك ُتنظم وظائف القل��ب والغدد املفرزة والعضالت الالإرادي��ة بجدران األعضاء الداخلي��ة )كاملعدة واألمعاء( 

بالتنشيط أو التثبيط من خالل التكامل والتنسيق الوظيفي بني شقيه السمبثاوي والباراسمبثاوي. ]املرتجامن[.
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املنذرة بالسوء أو الخطرية يف البيئة املبارشة. أضف إىل ذلك أن القلق كثريا ما يتبع الخوف، 

وعندما ينش��ط الخوف فغالبا ما يكون القلق هو النتيجة االنفعالية )عىل س��بيل املثال 

الهلع الناتج عن نقص التحكم املدرك(. كام أن الخربات املتكررة للقلق ميكن أن تتولد عنها 

ردود أفعال للخوف. وقد تعرض األبحاث املستقبلية الفروق الجوهرية بني الخوف والقلق 

 .)Ohman, 2008( من ناحية عل��م الوراثة والترشيح العصبي والفس��يولوجيا النفس��ية

ويق��دم الجدول )1 - 1( عددا م��ن املعايري املبدئية املفرتضة للتمييز بني هذين املفهومني 

املتداخلني. مع مراعاة أن موضوع هذا الكتاب هو القلق وليس الخوف، لكن من املهم أن 

نشري إىل أنه يف املامرسة العملية قد يصبح التمييز بينهام غامضا. 

الجدول )1 - 1( التمييز بني الخوف والقلق

القلقالخوفاملحك

طبيعة التهديد أو الخطر

موضوعي تهديد  أو   خطر 
)أو ال��واق��ع   ق��ائ��م ع��ىل 
فيه امل��ب��ال��غ   اإلدراك 
التعرف وميكن   للحقيقة(. 

 عىل مصدر الخطر.

أو بتهديد  عام  توقع  رمزي،  ذايت/   خطر 
 خطر شائع وغري مؤكد أو عديم الشكل وال

ميكن تحديد مصدر الخطر.

خطر مستقبيلخطر حايلالتوجه الزمني

األسباب أو آليات االستثارة

أح��داث أو   م��وض��وع��ات 
 محددة ونوعية )عىل سبيل
عناكب، ثعابني،   امل��ث��ال 
نشوب معبأة،   بندقية 
يدركها مفاجئ(   ع��راك 

 الشخص بأنها خطرية.

سوف سيئا  ما  شيئا  بأن  كبري  عام   توقع 
أي عىل  تعرف  أو  تحديد  دون   يحدث، 
 تهديد أو خطر بعينه. يصعب تحديد سبب
 التوتر أو طبيعة الحادثة الخطرية. فمصدر

 الخطر تتعرس معرفته.

ليست له حدود واضحة.املنطقة املحاطة بالخطرحدود الخطر

مالئم بوجه عام للخطرمالءمة رد الفعل املؤثر
الخطر إىل  بالنسبة  فيه  مبالغ  فعل   رد 

الفعيل.

الشدة
 شديد، ويتصف بأنه طارئ،
االس��ت��ث��ارة فيه   وت��رت��ف��ع 

 بشكل حاد.

ليس طارئا؛ لكنه  متزايدة وتيقظ،   استثارة 
 وغالبا ما يكون يف أدىن مستويات االستثارة.

الحدوث
أو موضوعات  عن   ينجم 

 أحداث نوعية.
 بدايته غري واضحة ويصعب قياسه زمنيا.
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منخفضة عاليةدرجة التأكد من الخطر

املدة التي يستمرها

وعرضية وع��اب��رة   قصرية 
ي��زول عندما   ومنحرسة 
 الخطر؛ االرتفاع واالنخفاض

 محدود زمنيا.

الخلفية. يف  وموجودة  وبطيئة   طويلة، 
 نقاط البدء واالنتهاء غري مؤكدة.

 توتر أكرث شمولية. توتر محدود.الشمولية

بعيدقريبالسياق

منالتحكم كبري  ق��در   -  ع���اٍل 
 التأكد من الخطر املحدد

ومتى مر به.

 منخفض - عدم التأكد من خطر معني أو
 ما إذا كان قد مر الخطر به.

 مزعج وغري سار ورد فعل الشعور الذايت
 انفعايل متوتر

 توجس مزعج وغري سار ويصعب تحمله
عن الخوف، وهو أكرث تغلغال وسوءا.

 كثريا ما يتسم بأنه غري عقالين.يتسم بالعقالنية.العقالنية

االستجابة
 امليل إىل الفعل )الهروب

 واملواجهة والجمود(.
كيفية ح��ول  حائر  بأنه  الفرد   يشعر 

 الترصف.
الحيةالتعامل الكائنات   تحاول 

مصدر مع  تتعامل   أن 
 ال���خ���وف وت��س��ت��ع��ني
 باآلليات الرسيعة املبكرة

 ملعالجة البيانات.

الوسائل باستخدام  املوقف  يسمح   ال 
 الفعالة للتعامل والتغلب عليه. ومن ثم،
خطر ملواجهة  املوارد  يحشد  الفرد   فإن 
خيارات تكون  وعندما  التحديد.   عسري 
االنفعال فإن  متاحة،  غري  معه   التعامل 

 قد يتحول إىل قلق.

للوزةركيزة الترشيح العصبي امل��رك��زي��ة   ال��ن��واة 
)amygdala(

النواة العميقة للحزام النهايئ

)Stria-Terminals(. 

سمة القلق يف مقابل حالة القلق

لقد كان شيش��ريون محقا: فمشاعر القلق املؤقتة ليست هي نفسها امليول العامة 

للفرد تجاه القلق. ويعترب هذا التمييز حاس��ام لنظرية س��مة القلق وحالته التي قدمها 

س��بيلربغر Spielberger )1966(. تش��ري سمة القلق إىل كون الفرد عرضة للقلق، وهذا 

يعني صفة شخصية ثابتة. فبعض األفراد يقلقون بسهولة بالغة أكرث من غريهم، وهؤالء 

يوصفون بأنهم مرتفعون يف سمة القلق. وتختلف سمة القلق عن حالة القلق، فاألخرية 
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تشري إىل املش��اعر املبارشة لكون الفرد قلقا، مثل العصبية والتوتر الجسمي. وذلك كام 

هو موضح يف الشكل )1 - 1(، الذي يصف منوذج حالة وسمة القلق. وكذلك، فإن خربة 

الفرد بحالة القلق تعتمد عىل كل من شخصيته أو شخصيتها الضمنية – قابلية إصابته 

أو إصابتها بالقلق – ووجود ضغوط أو تهديدات موقفية. إن التهديد الخارجي، مثل أن 

يتع��رض الفرد لالنتقاد أمام مجموعة م��ن األفراد، يزيد من حالة القلق لديه مثلام هو 

األمر عند أغلب الناس. ومع ذلك، فإن مستوى حالة القلق سيعتمد عىل الشخصية وال 

س��يام سمة القلق. فالفرد ذو سمة القلق س��يعاين حالة قلق شديدة، بينام الفرد األكرث 

صالبة)٭(، املنخفض يف حالة القلق، قد يعاين ِقْس��طا ُمْعَتِدال من التوتر. وبناء عليه، فإن 

القلق يعكس تفاعال بني سمة القلق والتهديد املوقفي. 

وهناك نقطتان تجدر اإلش��ارة إليهام فيام يتعلق بنظرية س��بيلربغر عن س��مة 

القل��ق والحالة. تش��ري أوالهام إىل أن األفراد مرتفعي س��مة القل��ق ال ميرون دامئا 

بخربة حالة القلق. ويف وضع االس��رتخاء، فإن الفرد صاحب سمة القلق سيشعر كثريا 

بالهدوء. وعىل العكس، فإن األفراد منخفيض س��مة القلق قد يشعرون بحالة القلق 

بصورة مرتفعة عندما يواجهون تهديدا شديدا.

الشكل )1 - 1( التصور التفاعيل لسمة – حالة القلق

)٭( مفه��وم الصالبة Resilience أحد املفاهيم الحديثة، والذي يلقى اهتامم الباحثني، وقد ُترجم للعربية ترجامت 
عدي��دة منها الصالبة التي اس��تخدمها املرتجامن الحاليان. واملقصود بها قدرة الش��خص عىل التكيف بش��كل واضح 
ومثمر وبناء مع الضغوط النفس��ية والشدائد التي يتعرض لها يف حياته، والتي تشمل املشكالت العائلية أو مشكالت 
العالقات االجتامعية عموما، واملش��كالت الصحية، ويف سياق العمل، والضغوط املالية. وتظهر الصالبة لدى األشخاص 
عن��د مواجهتهم الخ��ربات الصعبة والضاغطة، وتجاوزها بكل س��هولة. والواقع أن الصالبة ليس��ت قدرة نادرة، فهي 
توجد لدى الش��خص املتوسط، وميكن تعلمها وتنميتها لدى أي شخص تقريبا. ويفضل النظر للصالبة كعملية، وليس 
سمة ميتلكها الشخص. وهناك تصور خاطئ شائع مفاده أن األشخاص الذين يتمتعون بالصالبة ال يخربون االنفعاالت 
واألفكار الس��لبية، ويظهرون التفاؤل يف كل املواقف. ولكن الحقيقة أن الصالبة تظهر لدى األش��خاص الذين ميكنهم 

بسهولة نسبيا تجاوز أزماتهم، ويستخدمون طرائق فعالة وأساليب بناءة يف التعامل معها. ]املرتجامن[.
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ثانيا، ادعى س��بيلربغر بأن حالة القلق له��ا يف كثري من األحيان تأثري مبارش عىل 

التفكري والس��لوك أكرث من س��مة القلق. وس��وف نويل ذلك مزيدا من الدراس��ة يف 

الفص��ل الخامس، فإن حالة القلق العالية قد تتداخل مع الرتكيز وأداء املهام. وعىل 

النقيض من ذلك، فإن سمة القلق لها تأثري غري مبارش، يعتمد عىل حالة القلق. 

جوانب حالة القلق 

ُينظر إىل القلق عىل أنه تكوين معقد متعدد األبعاد، مجس��د لسلسلة مرتابطة 

من ردود األفعال املعرفية واالنفعالية والجس��دية والس��لوكية. واآلن يتعني تحليل 

مكونات هذا املفهوم اململوء بالغرائب. وهذا يعني أننا قد منر بخربة القلق ونشعر 

به بطرق مختلفة منها: 

1 - اضطرابات التفكري )املعرفة(: عندما نكون قلقني، فإننا كثريا ما نقلق بشأن مشكالتنا، 

مركزي��ن اهتاممن��ا داخليا نحو الذات. وتش��تمل التغريات الطفيف��ة يف العمليات 

املعرفية عىل زيادة الوعي بالخطر، وتركيز االهتامم عىل املخاطر املحتملة.

2 - االنفعال السلبي )الوجدان(: فنحن نشعر بالقلق كانفعال أو حالة مزاجية. 

فعىل سبيل املثال، يشعر الشخص بأنه متوتر، وعصبي، وشديد الرنفزة.

3 - األعراض الجس��دية: كثريا م��ا يصاحب القلق أعراض جس��دية، مثل رسعة 

خفقان القلب وفرط عرق الراحتني، حيث إن الجس��م يستجيب للخطر عن 

طريق االستعداد للمواجهة أو الهروب.

4 - ردود األفعال السلوكية: يشجعنا القلق عىل االستجابة بطرائق مميزة . فعىل 

سبيل املثال، عن طريق السعي إىل الهروب من الخطر. باإلضافة إىل أن األفراد 

القلقني قد يظهرون سلوكيات غري لفظية مميزة مثل التململ.

إن تقريرنا بأن القلق هو تكوين متعدد األبعاد ينطوي عىل أننا نستطيع قياس 

تل��ك الجوان��ب املختلفة لحالة القلق كل عىل حدة، وه��ذا هو املحك الذي ينبغي 

أن ُيعت��د به. فالجوان��ب املعرفية والوجداني��ة للقلق كثريا م��ا تتاميز يف تقييامت 

االستبيان. وميكن قياس األعراض الجسدية عن طريق االستعانة بتقنيات علم النفس 

الفس��يولوجي. عىل س��بيل املثال، فعن طريق وضع اإللكرتود عىل الصدر )أو عىل 

مناطق أخرى من الجس��د( ميكننا قياس التغريات الصغرية يف الجهد الكهربايئ، الذي 
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يصاحب خفقان القلب. وبتس��جيل هذه النسب يف الجهد الكهربايئ، سنتمكن من 

قياس الزيادة يف املعدل الذي تشري به رضبات القلب إىل وجود القلق الجسدي.

وعندم��ا نقيس تلك الجوانب املختلفة للقلق، فإنن��ا نجدها يف النهاية مرتابطة 

عىل نحو غري دقيق. فهناك ميل إىل التوتر الذايت يصاحب التنش��يط الجسدي )عىل 

س��بيل املثال، رسع��ة خفقان القلب(، لكن االرتباط بني هذي��ن الجانبني هو ارتباط 

معتدل يف الحجم فقط. فبعض األفراد يتفاعل بقوة أكرب من خالل مشاعرهم؛ بينام 

يقوم آخرون بذلك من خالل تفاعالتهم الجس��دية. وهذه الفوارق بني اس��تجابات 

القل��ق املختلفة ناتجة ع��ن اعتقادنا بأن القلق تكوين متع��دد الجوانب، وهذا ما 

سوف نوليه مزيدا من الدراسة يف الجزء التايل.

القلق الطبيعي يف مقابل القلق اإلكلينييك 

إن القلق جزء طبيعي من الحياة، وهو مألوف لنا جميعا. ومع ذلك، فإن الكثري 

من األبحاث التي أجريت عن القلق، خاصة يف باكورتها، كانت مدفوعة باالهتاممات 

املتعلقة بالقلق املريض، مام يعني أن القلق يكون من القوة مبكان أو أنه هدام ألنه 

يتدخ��ل يف الحياة الطبيعية. وقد وصفنا يف أول هذا الفصل حالة ليندا، التي عانت 

اضطراب القلق االجتامعي املوهن للعزمية. وقد صنفنا مشكلتها عىل أنها تعاين قلقا 

مفرطا، يعتمد عىل إدراكات غري واقعية عن الذات وعن اآلخرين. ومن جانبهم فقد 

ح��دد علامء النفس اإلكلينيكيون عددا م��ن »اضطرابات القلق«، كل واحد منها له 

مجموعة مميزة من األعراض، باإلضافة إىل مرات حدوث حاالت قلق قوية.

 )Generalized Axiety Disorder( يش��ري مصطلح اضطراب القلق املعم��م

إىل قلق »عام« ش��ديد، وغري مرتبط بأي خط��ر أو حادثة معينة. وعىل العكس من 

ذل��ك، فإن الرهاب )Phobia( يحدد ع��ن طريق خربة القلق الذي يعانيه األفراد يف 

س��ياقات معينة مثل الخوف من املناطق املفتوحة )agoraphobia( )رهاب الخالء 

أو االس��تجابة ملثريات معينة مثل العناك��ب(. أما اضطراب الضغوط التالية للصدمة 

)Posttraumatic Stress Disorder(، فه��و يص��ف القل��ق طويل األمد واألعراض 

األخ��رى التي يعانيها بعض األفراد عقب تعرضه��م لحادثة مروعة مثل أن يتعرضوا 

لهجوم جسدي أو يحارصوا تحت األنقاض أثناء وقوع الزلزال.
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وكام س��نعرض للقلق الطبيعي مقابل القلق املريض مبزيد من الدراس��ة يف الفصل 

الس��ادس، فإن األطباء اإلكلينيكيني يعملون بدليل تشخييص معياري خاص باالضطراب 

العق��يل. ويف كثري م��ن األحيان ما يكون هو الدليل اإلحصايئ والتش��خييص الصادر عن 

الجمعي��ة األمريكية للط��ب النفيس، الطبعة الرابع��ة )DSM – IV, 1994()٭(. ويقدم 

الدلي��ل معايري تش��خيصية محددة، يجب أن تكون موجودة ل��كل اضطراب معني من 

اضطرابات القلق حتى ميكن تش��خيصه عىل ه��ذا النحو. ويف واقع األمر، فإن اإلخصايئ 

اإلكليني��يك يج��ب أن يكون قادرا عىل مراجعة عدد كاف م��ن أعراض القلق امللحوظة 

من أجل أن يقوم بالتش��خيص. وببساطة أكرث، فإن القلق اإلكلينييك يختلف عن القلق 

الطبيعي فيام يتعلق بعملية التش��خيص هذه. وبوضوح مجرد، فإن مشاعر القلق التي 

ق��د نحس به��ا يف الحياة الطبيعية لن تص��ل إىل أعراض القلق اإلكلينييك. عىل س��بيل 

املثال، فإن إحدى الس��امت املشرتكة الضطراب القلق املعمم تتمثل يف الصعوبة البالغة 

يف التحكم يف القلق والش��عور باالنزعاج. فاملرىض يش��عرون بأن قلقهم هذا خارج عن 

ح��دود الس��يطرة، وليس يف مقدوره��م التعامل معه. ولكن ع��ىل العكس من ذلك يف 

»القلق الطبيعي«، فإن األفراد يش��عرون بأن قلقهم يسهل التعامل معه والتحكم فيه. 

وهناك س��مة فارقة أخرى الضطراب القلق املعمم، وهي أنه يسبب مشكالت جسيمة 

يف األداء الوظيف��ي يف الحي��اة اليومية. واملرىض من جانبهم قد يج��دوا أن قلقهم هذا 

مينعهم من االس��تمرار يف الوظيفة، أو يكونوا صداقات مع اآلخرين. وأقولها مجددا بأن 

القل��ق غري اإلكلينييك ليس هداما. إن علم النفس اإلكلينييك يقدم لنا إجراءات للتمييز 

بني املس��تويات الطبيعية واملرضية للقلق، والتي ميكن االس��تفادة منها جيدا عىل األقل 

يف التطبيق اإلكلينييك. والفصل السادس )القلق الطبيعي مقابل القلق املريض( يتضمن 

عددا من هذه املحكات الفارقة. 

القلق العام يف مقابل قلق السياق 

لهذا التمييز األخري عالقة خاصة بفهم س��امت القل��ق الثابتة، حيث إن مفهوم 

س��مة القلق رمبا يشري إىل القابلية العامة للتعرض للقلق أو اإلصابة به، بغض النظر 

)٭( Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: ص��درت الطبع��ة الخامس��ة م��ن الدلي��ل 
اإلحصايئ والتش��خييص لالضطرابات النفسية عن الجمعية األمريكية للطب النفيس العام 2013. وهو موجود اآلن يف 

متناول الباحثني العرب، وهناك محاوالت جادة لرتجمته للغة العربية. ]املرتجامن[.
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عن طبيعة الخطر. رمبا يكون بعض األفراد أقل حساس��ية للمخاطر يف أحايني كثرية. 

ويف واقع األمر، فإن نظرية الشخصية الحالية توصلت إىل ُبعد رئييس ميتد بني االتزان 

الوجداين واالنفعالية الس��لبية )والتي تعرف أيضا »بالعصابية«(. فبعض األفراد مييل 

إىل إظه��ار مدى كام��ل من االنفعاالت الس��لبية، ومنها القل��ق، والغضب، والحزن 

وغريها من املواقف التي ميرون بخربتها.

وهن��اك وجهة نظر مقابلة للوجهة الس��ابقة تتمث��ل يف أن بعض األفراد قد 

يكونون عرضة لقلق مرتفع يف س��ياقات أو مواقف نوعية خاصة. ووجهة النظر 

ه��ذه متضمنة يف املنظ��ور اإلكلينييك من خالل االعرتاف ببع��ض أنواع الرهاب 

املصاحبة ألش��ياء مهددة نوعية )مث��ل العناكب(، ومن خ��الل وجود اضطراب 

الضغوط التالية للصدمة، والذي يكون مرتبطا بحادثة صادمة. فعىل سبيل املثال، 

فإن املحارب القديم قد يكون حساسا ملثريات الخربات القتالية املليئة بالذكريات 

مثل التفاعل مع أصوات االشتعال الخلفي للسيارة، فيتخيلها كام لو كانت صوت 

طلق ناري.

لقد ميزت أيضا نظريات الش��خصية الس��وية س��امت مس��تقلة للقلق )من 

خ��الل االرتباط��ات الضعيفة(. وقد افرتض إندلر وكوكفيس��يك )2001( أن هناك 

سامت مستقلة للتقييم االجتامعي، والخطر الجسدي، والشك، والروتني اليومي. 

وللخط��ر أنواع أخرى مح��ددة قد يتعرض له��ا األفراد ومنه��ا القضايا املتعلقة 

بالصحة والعمل وقيادة الس��يارات. عىل س��بيل املثال، فالش��خص الذي يتمتع 

بحياة طبيعية هادئة قد يتوتر مبجرد اضطراره لقيادة الس��يارة، وذلك قد يرجع 

إىل بعض الخربات الس��يئة املتعلقة بالسيارة. لقد تطورت األبحاث املتخصصة يف 

السامت »السياقية« )Contextualized( تطورا كبريا فيام يتعلق مبا يطلق عليه 

القل��ق التقييمي )Evaluative Anxiety(، والتي تش��ري إىل االهتاممات بش��أن 

تعرض الش��خص لحكم أو لتقييم اآلخرين. ويش��مل ذلك قل��ق االمتحان الذي 

يحس به الشخص يف االختبارات واالمتحانات األكادميية، والقلق الريايض، وكذلك 

القلق االجتامعي الذي رمبا يش��عر به الشخص عندما يدرك أنه »تحت املجهر« 

يف سياق اجتامعي ما.
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القلق.. ما فائدته؟
يب��دو أن كال م��ن القلق والخوف يتطور تدريجيا كجزء م��ن املخزون التكيفي أو 

الدفاع��ي للكائن الحي يف أوق��ات التهديد أو الخطر. وهي وجه��ة النظر التي ُتعزى 

إىل أرس��طو وداروين )1965/ 1872(. فالقلق يس��اعد الفرد عىل التكيف مع املخاطر 

والتهدي��دات البيئية. ويقوم القلق بذلك بطرق متع��ددة. أوالها: يقوم بتوجيه الفرد 

إىل توق��ع املخاطر، ومن ثم فهو يعمل كمرك��ز لإلنذار املبكر عن الخطر. ويصف بيك 

وإمي��ري )1985( القلق بأنه »ج��اذب لالنتباه«، حيث يعمل كإن��ذار الحتامل تعرض 

الفرد ملواقف اجتامعية ومخاطر جسدية. ثانيها: يقوم القلق باستثارة دافعية الشخص 

للعم��ل عىل تجنب األحداث التي قد تتس��بب يف وقوع الرضر الجس��دي أو الضغط 

النفيس. وعندما يصبح الشخص قلقا، فإن االنفعال يصاحبه شعور برضورة الهروب أو 

باتخاذ التدابري تجاه الخطر املدرك، فنحن ال نفهم املخاطر عىل أنها مش��كالت مجردة 

نتعقبه��ا يف أوقات فراغنا. ثالثا: يقوم القلق بإعداد الجس��م والعقل ملثل هذا الفعل. 

فاإلشارات النفسية للقلق مثل رسعة خفقان القلب تحدث عن طريق االستثارة الزائدة 

للجهاز العصبي املس��تقل )الإلرادي(، وذلك استعدادا للهروب من الخطر أو مواجهته. 

أم��ا التغريات التي تحدث يف املعرفة، فإنها تلع��ب دورا يف الحفاظ عىل تركيز االنتباه 

عىل الخطر.

ولقد الحظ داروين أن قدرتنا عىل االنفعال، ومنها القلق، تعكس االنتقاء الطبيعي، 

وأننا نش��رتك مع الثدييات األخ��رى يف الكثري من األجهزة االنفعالي��ة. فالحيوان الذي 

يفش��ل يف التنبؤ بالخطر وال يعمل عىل التخلص منه، س��يكون يف نهاية املطاف وجبة 

عش��اء لكائنات أخرى. واأللطف من ذلك أن الثدييات العليا مثلنا قد تطورت لتعيش 

يف تدرج��ات هرمية اجتامعية، والت��ي دامئا ما يوجد بينها تنافس اجتامعي. وبرصاحة، 

فإن الفائزين يف هذه املنافسات االجتامعية تتحسن فرصهم يف العثور عىل زوج صالح 

)أو الت��زاوج عىل أي حال(، لذا فإن معالجة املنافس��ة االجتامعي��ة أصبحت رضورية 

لفرص الكائن الحي الذي ينتقل من حمضه النووي DNA إىل النسل. لكن قد يساعد 

القل��ق االجتامعي يف تناغم الحيوان الرئييس )الثدييات العليا( مع املخاطر وأن يضعها 

يف »الرتتي��ب الهرمي«. فالقرد الحقري ال��ذي يروغ حول رشيكه )Mate( رمبا ال يكتفي 

بتقديم املوز، لذا فإن وجود بعض من القلق بشأن املنافسة يعد أمرا رضوريا.
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وعموما، فإن القلق ينش��أ ليعزز اللياقة التطورية، مام يعني القدرة عىل البقاء 

والتكاثر. بينام يعد القدر املتوس��ط من القلق ش��يئا وظيفيا وتكيفيا، لكن االنعدام 

التام للقلق أو الخوف قد يؤدي بالش��خص إىل عدم املباالة باملوقف الخطر أو الذي 

يه��دد حياته، كام أن��ه يقلل من فرص الفرد يف البقاء. وم��ن وجهة النظر التطورية 

»النش��وئية« Evolutionary، فمن األفضل أن يكون لدى الش��خص ميول »ثائرة« 

ليكون مفرط الحساس��ية للتهديد. إننا نعني مبصطلح »الحساس��ية املفرطة« اتخاذ 

ق��رار »إيج��ايب زائف« عن طريق االس��تجابة للقلق من دون تواج��د الخطر. ورمبا 

توجد تكاليف طفيفة لردود األفعال غري املهمة لإلنذار، وتحريك للمصادر الجسدية 

واملعرفي��ة ال طائل من ورائه. ومع ذلك، فإن تكلفة القرار »الس��لبي الزائف« الذي 

يفش��ل يف االستجابة للخطر الحقيقي، قد تكون يف واقع األمر عالية جدا. وكام أشار 

يل دو )1996(، فإنه من األفضل أن نعامل العصا كأنها حية عن أال نستجيب للحية 

املحتمل��ة. ويف الحقيقة، وكام أش��ار إىل ذلك بيك وإمي��ري )1985( باقتضاب، فإن 

»قرارا س��لبيا زائفا واحدا ميكن استبعاده من تجمعات الجينات« )ص 4(. وبالفعل، 

فإن البحث يوضح أن الش��خص القلق يبالغ يف تقدي��ر احتاملية وخطورة األحداث 

.)Butler & Mathews, 1983( املؤسفة

إن املقدار الوظيفي للقل��ق الذي قدمناه هنا يتناقض مع رؤية الخوف والقلق 

ع��ىل أنهام مش��اعر مختلة وظيفيا، والتي تعزز قدرة الش��خص ليس��تجيب ويفكر 

باستدالل يف هذه األحداث )عىل سبيل املثال: Freud, 1995; 1926(. غري أن القلق 

يف واقع األمر كثريا ما يكون مرضا مبصالح الش��خص. وكام سوف نرى يف العديد من 

النقاط يف ه��ذا الكتاب، فإن القلق يتداخل مع ق��درة الفرد عىل التخطيط وتنفيذ 

اإلسرتاتيجية املنطقية للتعامل مع التهديد.

لقد ح��دد بيك وإم��ري )1985( مصطلح��ا أطلقا علي��ه »مفارقة القلق« 

)Anxiety Paradox(. فم��ن ناحية، نجد أن الس��مة الرئيس��ية للقلق تتمثل 

يف أن الش��خص مثار مس��بقا أو مربم��ج ليكون متيقظا للمخاط��ر املحتملة يف 

البيئة، وأن يستجيب برسعة لهذه التهديدات أو املخاطر املحتملة. ومن ناحية 

أخرى، فإن نفس األنس��اق املعرفية- الدافعية التي تتطور لحامية الفرد من أن 

يسلك طريق الخطر، تصبح ملتوية ومضللة. لذلك، فإنها قد تعمل ضد مصالح 
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الشخص. وجملة القول أن مفارقة القلق تشري إىل أن الشخص الذي يجلب إىل 

نفس��ه ما يخافه أو يكرهه ببالهة هو األكرث فشال وكفا للسلوك، الخ. ولنرضب 

لذلك مثال، فإن الظهري الرباعي يف كرة القدم الذي ينتابه القلق خالل املباريات 

النهائي��ة من املمكن أن يفقد قدرته عىل الرتكيز يف خطة اللعب. وكذلك يؤدي 

تخ��وف طالب الطب املش��ارك يف إج��راء أول عملية جراحي��ة إىل إغامئه عىل 

الف��ور، وأن ع��ازف البيانو البارع يج��د أصابعه قد تيبس��ت عندما يبدأ عزف 

الس��وناتة أمام املس��تمعني، واملثال األخري الذي نشري إليه هو أن الطالب الذي 

يؤدي االمتحانات النهائية يف مادة الكيمياء الفيزيائية يجد عقله خايل الوفاض.

ويف الوقت الراهن ال يوجد تفس��ري ُمرٍْض حول ملاذا أصبح القلق انفعاال عامليا، 

املقصد األسايس منه هو الداللة عىل بقاء الكائن الحي، لينتهي به املطاف إىل توليد 

سلوكيات مكفوفة وتناقض يف األداء، مثل تلك األشياء التي نخافها أكرث. غري أن هناك 

إجاب��ة جزئية وهي أن العملي��ات املعرفية قد تكون حساس��ة لتمزق القلق بوجه 

خاص. وكام س��نناقش الحقا، فإن هذه العمليات املعرفي��ة تظهر عىل أنها الجانب 

املزعج من جوانب القلق التي تتداخل مع األداء الفعال.

كذلك من األهمية مبكان أن نؤكد أن القلق ليس شيئا مستقرا فينا منذ الوالدة 

فحس��ب. فقد ناقش جيمس أفرييل )1980؛ 1997( صاحب نظرية االنفعاالت، 

أن االنفع��االت تتكون عن طري��ق العمليات العقلية، وهي عاكس��ة ملعتقداتنا 

ودوافعنا. وإننا منتلك القدرة عىل تنظيم انفعاالتنا حسب الظروف. ومن ثم، فإن 

القلق ال يعكس الوراثة التطورية فحس��ب، بل يعكس أيضا فهمنا للذات، والذي 

يتشكل بدوره عن طريق التأثريات االجتامعية الثقافية التي تؤثر عىل ارتقائنا يف 

مرحلة الطفولة وحتى مرحلة الرش��د. فعندم��ا انترش تهديد جديد مثل إنفلونزا 

الخنازير، فإنه يتواجد شعور نقوم من خالله باختيار مدى حالة القلق التي نصل 

إليها )عىل الرغم من أنه ليس رضوريا أن تكون شعورية(. وبناء عىل املعتقدات 

املتعلقة باحتامل تعرضنا لهذا املرض، فرمبا ندرك إنفلونزا الخنازير مرارا عىل أنها 

مخاوف صحية مدفوعة بوس��ائل اإلعالم، ومن ث��م نتعاطى التطعيامت وننىس 

هذا الفريوس، أو يصبح لدينا تيقظ مفرط تجاه التهديد، ونجد أننا نقوم بطريقة 

جنونية بتطهري األش��ياء التي قد تكون عرضة للتلوث. وال تتفوق أي اس��رتاتيجية 
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من اس��رتاتيجيات التعامل عىل األخرى يف حد ذاتها. أما عن كيفية األداء األفضل 

لهذه االس��رتاتيجيات، فإن ذلك يعتمد عىل واقعية التهديد وطبيعته املوضوعية، 

والتي يصعب تحديدها كام يف حالة إنفلونزا الخنازير.

جوانب القلق; تحليل مكونات االستجابة للقلق
لق��د انتهينا مام س��بق إىل التمييز بني أمرين مس��تقلني. ذكرن��ا أوال أن القلق 

متعدد الجوانب، وثانيا أن القلق يش��تمل يف مجمله عىل وظائف تكيفية. وبإمكاننا 

أن نستش��عر بش��كل أفضل كيف أن القلق يؤثر عىل السلوك والتكيف )ويف بعض 

األحيان س��وء التكيف(، وذلك بأن ننظر عن كثب إىل ثالثة جوانب رئيس��ية للقلق 

وهي: الجانب املعريف، والجانب الوجداين، والجانب السلويك.

الجانب املعريف
تتص��ل املكون��ات املعرفي��ة )Cognitive( للقلق بطريقة معالج��ة املعلومات يف 

املواق��ف الضاغطة. حيث يصاحب القلق تغريات يف كل م��ن العمليات املعرفية )عىل 

س��بيل املثال: انتب��اه زائد نحو التهديد(، ومحتويات املعرف��ة )وهذا يعني، التهديدات 

الخاصة التي يفكر فيها الفرد(. ويعد االنزعاج )Worry( هو أقوى مكون معريف للقلق 

)Sarason, 1988(. ويش��ري االنزع��اج إىل اهتاممات باعثة عىل الكرب بش��أن أحداث 

ضاغطة وش��يكة أو مرتقبة، وذلك عندما يش��عر األفراد بأنها »خارجة عن مقدورهم«. 

إنه يتولد عن طريق النامذج التي تشري إىل بعض األحداث غري املرغوبة، مثل الفشل يف 

مهمة وش��يكة )Deffenbacher,1986; Eysenck,1992a(. ومبقدور االنزعاج أيضا أن 

يتداخل مع املعرفة خاصة عندما تطول، وعندما يفكر الش��خص يف مش��كلته مليا، من 

دون أن يجد حال مرضيا. فكثريا ما يكون األشخاص املنزعجون مشغويل الذهن باألفكار 

الس��لبية ذاتية املرج��ع )Negative self-refrential thoughts(، والتي تش��تمل عىل 

أفكار وتش��ككات سلبية عن الشخص نفسه، أو عن أهليته، أو عن قدرته عىل التعامل 

م��ع املواق��ف الصعب��ة )Blankstein,Toner & Flett, 1989(، وبخاصة أن االنزعاج 

يتنامى عندما يدرك الش��خص أن قدرته عىل التعامل مع املهمة املوكلة إليه غري كافية. 

.)Sarason & Sarason,1990( ومن، ثم فإنه يتوجس بشأن نتائج التعامل غري الكايف
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مبقدورنا أن نفكر يف كيفية أن تحليل املنافع- التكاليف ميكن أن يساعدنا يف فهم 

 Borkovec, Robinson, Pruzinsky & DePree,1983( املنفعة التكيفية لالنزعاج

Eysenck,1992a;1992b ;(. وأهم املنافع املحتملة هي عىل الوجه التايل:

• وظيفة حل املشــكالت: قد يأخذ االنزعاج ش��كال عقليا لحل املش��كلة وهذا 
يس��اعد ب��دوره عىل توقع النتائج الس��لبية، ل��ذا فمن املمك��ن التوصل إىل 

حل��ول للمش��كلة. إن »عمل االنزعاج« يقلل القلق ع��ن طريق التعرف عىل 

اسرتاتيجيات التعامل املناسبة وإتاحتها، أو عن طريق مساعدة األشخاص عىل 

تعلم كيفية تحمل املوقف.

• الوظيفــة الدافعية: عىل الصعيد اإليجايب، فإن االنزعاج قد ينش��ط الس��لوك 
املضني، ويدفع الس��لوك املوجه إىل املهم��ة. وقد يفيد االنزعاج الوظيفة عن 

طريق ضبط االنفعال غري الس��ار من خالل تجنبه. ومن ثم، فإن الرتكيز عىل 

العمل اللفظي لالنزعاج قد يقلل من االس��تثارة الفس��يولوجية غري املرغوب 

.)Borkovec et al.,1983( فيها وتصور التهديد عند األشخاص مرتفعي القلق

• وظيفة التحكم )الضبط(: قد يش��عر الش��خص القلق بأنه ما دام منزعجا 
من النتائج الس��لبية، فإن القليل منها سيقع. وهؤالء األشخاص قد ينتابهم 

االنزع��اج برضاوة ألنهم يعتقدون أن ذلك يس��اعدهم يف تحقيق درجة ما 

من التحكم الوهمي يف البيئة عن طريق منع النتائج السلبية من الحدوث 

.)Freeston , Rheaume , Letarta , Dugas & Ladouceur, 1994(

عىل صعيد آخر، فإن لالنزعاج تكاليفه الواضحة. فعىل مس��توى الفرد، نجد أن 

االنزعاج يتجه إىل توليد ش��عور س��لبي لفرتة ممتدة من الزمن بتوقع صدام ضاغط 

)Borkovec et al.,1983(. ع��الوة عىل ذلك، ف��إن االنزعاج قد يجري تدعيمه ألن 

أغلب األحداث املهددة التي ينشغل بها فكر الفرد، يعتقد أنها ستعصف به جميعها 

يف مقابلة العمل أو يف العرض العام، وهذا قلام يحدث يف واقع األمر. وهذا الفش��ل 

يف تجسيد األحداث السلبية قد يعزى بصورة زائفة إىل قوة االنزعاج. بيد أن االنزعاج 

املس��تمر قد يجعل الشخص يتمس��ك مبعتقداته عن التهديدات الشخصية )والتي 

تسمى أحيانا باملخططات )Schemata( Meichenbaum & Bulter,1980(، والتي 

تحول دون تعلم الش��خص أنه بالغ أو اس��تهان بتقدير التهدي��د أو أن قدراته عىل 
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التعام��ل معه بفاعلية أم ال. باإلضاف��ة إىل أن »الحمل املعريف« الزائد لالنزعاج كثريا 

ما يقلل من أداء املهمة وكفاءتها )انظر الفصل الخامس، مناذج معالجة املعلومات(. 

ومجمل القول إن األس��باب سالفة الذكر تظهر ملاذا ميكن أن يصبح االنزعاج املتكرر 

غري تكيفي عىل املدى البعيد.

الجانب الوجداين/ الجسدي
يتكون الجانب الوجداين أو االنفعايل للقلق من األعراض املوضوعية لالس��تثارة 

الفيسيولوجية، كام يتكون أيضا من اإلدراكات الذاتية للتوتر الجسدي واالنفعاالت. 

وم��ن ثم فإن االس��تثارة االنفعالية القوية كالتي تصاحب القلق تؤدي إىل تنش��يط 

الجهاز العصبي الالإرادي )الس��مبثاوي(، والذي بدوره يجهز الجسم لدفعات قوية 

من الطاقة )عىل سبيل املثال نشاط املواجهة/ الهروب(. وهذا يستلزم اتساع حدقة 

الع��ني، وزيادة رمش العينني، وضيق األوعية الدموية وارتفاع تقلص القلب، وزيادة 

النبض ومعدل رضبات القلب، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة تدفق الدم إىل العضالت، 

م��ع قلة تدفق��ه إىل الجلد )لتقليل النزف(، وزيادة مع��دل التنفس يصاحبه تنفس 

غري منتظم، وتثبيط حركة الجهاز الهضمي واألحاس��يس املعدية، وإفراز قليل للغدد 

اللعابية، وزيادة العرق، وتحول كبري للطاقة املخزونة إىل طاقة مس��تخدمة، وإفراز 

هرم��ون األدرينالني والنورأدرينالني، مع ش��عور بالغثي��ان، والرعاش، وتصبح اليدان 

باردت��ني ومبللتني بالعرق، ويش��عر الفرد بالحاجة إىل التب��ول. ومن املعلوم اآلن أن 

االستجابات الفس��يولوجية للقلق ما هي إال استجابات سمبثاوية، تصاحبها مظاهر 

الس��مبثاوية )مثل زيادة حركة مسار املعدة واألمعاء الهضمية(. وهذا بدوره يجعل 

الجس��م يف وضع االس��تعداد، وطبقا لوصف ولرت كانون )أح��د رواد أبحاث التوتر( 

 Gatchel, Baum &( فإن اس��تجابة املواجهة – اله��روب هي أمر الزم للضغ��وط

Krantz, 1089(. وبعي��دا عن نطاق ه��ذا النص التمهيدي، فإن التقدم الكبري الذي 

ح��دث يف هذا الجانب يتمث��ل يف توضيح مختلف األجهزة الدماغية التي تتحكم يف 

االس��تجابة الفيس��يولوجية. وهذه األجهزة تتضمن الجهاز الط��ريف الواقع يف الفص 

الصدغي اإلنيس )خصوصا اللوزة(، باإلضافة إىل النشاط عايل املستوى للقرشة املخية 

.)Caprara & Cervone, 2000(
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وتتمثل القيمة التكيفية الس��تجابة املواجهة - الهروب يف أنها تزيد من نش��اط 

االستجابات العضلية املطلوبة للهروب من الخطر، يف الوقت الذي تقاطعها نشاطات 

Zei-  قوية مشتتة مثل األكل. وهناك منظور قدمه أحد مؤلفي هذا الكتاب )انظر:

dner,1998(. يف��رتض هذا املنظور أن االس��تجابة كانت تكيفية بال ش��ك يف الحياة 

املعيش��ية ألس��الفنا من البرش يف أقاليم السافانا بأفريقيا، غري أنها قد تكون أقل من 

ذلك يف األزمان املعارصة. لكن أن نشعر بتوتر العضالت أو باإلغامء أو نعاين التعرق 

عند أداء االمتحان أو يف مقابلة العمل فهذا أمر غري ذي نفع، فاألعراض الجسدية قد 

ترصف املتقدم للوظيفة عن املهمة التي بني يديه. وعىل الصعيد اآلخر، وكام أسلفنا 

من قبل، فحتى بالنس��بة إىل أس��الفنا األوائل من املحتمل أن يك��ون التهديد الذي 

تعرض��وا له كان متمث��ال يف التهديد االجتامعي الصادر ع��ن الخوف من الحيوانات 

املفرتس��ة والتهديدات األخ��رى التي تتطلب منهم الهروب الف��وري. غري أن أهمية 

الدالالت الجسدية للقلق تحتاج إىل مزيد من البحث والدراسة.

الجانب السلويك
يتض��ح أن تعري��ف القلق باملفاهيم الس��لوكية أصعب من تحدي��د التعبريات 

االنفعالية واملعرفية للقلق. ففي الحيوانات، نجد أن الس��لوكيات األكرث بروزا تتمثل 

يف تلك السلوكيات الدفاعية، والتي تشتمل بالطبع عىل تجنب الخطر أو الفرار منه 

)م��ن املمكن يف بعض األحي��ان أن يجمد الحيوان يف مكان��ه أو يقاوم إذا ُحورص(، 

بي��د أن األش��خاص كثريا ما تكون لديه��م القدرة عىل التحك��م يف مثل هذه امليول 

البيولوجية األساسية، وذلك من خالل الضبط املعريف للسلوك. فبالنسبة إىل الطالب 

الذي يعاين قلق االمتحان، نجد أنه رمبا يشعر بدافع نحو الهرب من قاعة االمتحان، 

لكن من الناحية العملية نجد أن أمثال هذه الس��لوكيات تكون اس��تثنائية. ورمبا ال 

يكون القلق مرتبطا بسلوك معني بصورة صارمة.

 Corr( عالوة عىل ذلك، أشارت األبحاث الحديثة عن األسس البيولوجية لالنفعال

Perkins, 2006 &( إىل رضورة التمييز بني س��لوكيات الخوف والقلق. وأشار هذان 

املؤلف��ان إىل أن الخوف والقلق تجري الس��يطرة عليهام فعليا ع��ن طريق األنظمة 

الدماغي��ة املنفصلة. فالخوف يتولد من نظام املواجه��ة – الهروب – الجمود والذي 
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ينت��ج عنه س��لوكيات دفاعية تقليدية مثل الهروب بناء ع��ىل قرب الكائن الحي من 

 Behavioral( الخطر. أما القلق، فإنه نتاج نظام منفصل، وهو نظام الكف الس��لويك

Inhibition System(، ومتت��از عمليات هذا النظام بأنه��ا أكرث مهارة. فنظام الكف 

السلويك ينشط من خالل الرصاع، مثال ذلك عندما يلمح الفأر قطعة من الجنب ملقاة 

يف منتص��ف أرضي��ة املطبخ. ومن ثم فيتعني عىل عقل الفأر أن يحس��ب هل قطعة 

الجنب هذه تستحق مخاطرة التعرض لسطح مفتوح. وبناء عىل هذا املثال، فإن القلق 

يش��جع عىل تقييم مواقف الرصاع )عىل رغم أن الفأر س��يهتم كثريا بقطعة الجنب(، 

كام يشجع القلق أيضا عىل مزيد من االستكشاف للموقف قبل اإلقدام عىل الفعل.

ناقش��ت األبحاث املتخصصة يف الدراس��ات اإلنس��انية الطرائق املختلفة التي 

تجري فيها مالحظة القلق عىل املستوى السلويك. كيف نقول، عن طريق املالحظة، 

ما إذا كان هذا الش��خص قلقا أم ال؟ وم��ن جانبهام أجرى كالفو وميجول – توبال 

)Calvo and Miguel-Tobal, 1998( دراس��ات ش��املة م��ن ه��ذا النوع. فقد 

استطاعا قياس الجانب السلويك للقلق من خالل أربعة مؤرشات:

• الســلوكيات الحركية: املؤرشات غري اللفظية للتوتر مثل قضم األظفار، وملس 
الشعر أو الوجه أو املالبس، وحركات الرأس بال مربر.

• ســلوكيات الوجــه: ومنها مصمصة الش��فاة، والبلع، والتنحن��ح، والتنهدات، 
وتقطيب الوجه.

• القلــق اللفظي: ومنها احتباس الكالم، وأص��وات »أه...« أثناء الكالم، وتجنب 
التعليقات.

• القلق االجتامعي: وهذا يقاس مبؤرش واحد وهو زيغان البرص يف أثناء الكالم.
وتقدم هذه املقاييس مجتمعة صورة سلوكية للشخص القلق. ومام يثري االهتامم، 

فإن كالفو وميغيل – توبال )1998( اكتشفا أن القلق السلويك مل يرتبط مبقياس مقنن 

لسمة القلق، بينام كان مرتبًطا بقوة مع املكونات األخرى للقلق. وهذه االستنتاجات 

تتالءم مع وجهة النظر العامة أليزنك )Eysenck, 1997( ، والتي تشري إىل أن املكونات 

املختلف��ة للقلق يرتبط بعضها ببع��ض ارتباطا ضعيفا، وبخاص��ة عندما يكون القلق 

معتدالً نس��بيا. وعليه، فإن االحس��اس الذايت للش��خص بأنه قلق يعتمد عىل تكامل 

معقد من املكونات املختلفة للقلق، وهذا يرجع إىل الفرد نفسه.



40

القلق

وهن��اك موضوع آخر جانبي ولكن��ه مهم للبحث عن الجوان��ب املتعددة للقلق، 

وه��و ما يس��مى بالش��خصية الكابت��ة )Repressor Personality(، والتي تش��ري إىل 

األش��خاص الذين تتباعد بداخله��م الجوانب الفس��يولوجية واالنفعالية بحدة. وُيظهر 

هؤالء األش��خاص مستويات عالية من االس��تجابة الفسيولوجية )استثارة ذاتية(، لكنهم 

ال يعانون من قلق ذايت مامثل. أما ديراكشان وأيزنك ومايرز )2007(، فإنهم أشاروا إىل 

أن أصحاب الش��خصية الكابتة لديهم تيقظ الش��عوري تجاه التهديد، والذي يقدح زناد 

التجنب املعريف للقلق، ومن ثم ينتج عنه كبت الخربة الشعورية. إن مصطلح الشخصية 

»الكابت��ة« مقتبس من فكرة فرويد عن القلق والت��ي تتعلق بالكبت العصايب لبواعث 

الليبيدو)٭(. ومع ذلك، ففي االستخدام املعارص ملصطلح الكبت نجد أنه ينظر إليه عىل 

أنه أفضل أس��لوب من أس��اليب التعامل مع القلق، والذي ل��ه دوره الفعال يف حامية 

الشخص من القلق املفرط.

األشكال الرئيسية للقلق يف املجتمع الحديث
س��نعرض يف هذا الجزء عددا من أش��كال القلق املنت��رشة يف املجتمع الحديث 

بيشء من اإليجاز. وأش��كال القلق هذه ذائعة االنتشار ومنها قلق االمتحان، والقلق 

من مادة الرياضيات، والقلق من الحاسب اآليل، والقلق الريايض، والقلق االجتامعي، 

والقل��ق املرتبط باإلرهاب )Terror(. وال تس��مح مس��احة ه��ذا الكتاب باإلحاطة 

مبختل��ف الجوان��ب األخرى للقلق مثل قلق العمل، وقل��ق الصحة، والقلق يف أثناء 

قيادة الس��يارة. وتشبه أنواع القلق املختلفة هذه متاما القلق العام يف اشتاملها عىل 

جوانب متعددة )عىل س��بيل املثال جوانب وجدانية ومعرفية وسلوكية(. ويف هذه 

املرحلة، فإن اهتاممنا ينصب عىل تقديم بعض الس��ياقات الواقعية البسيطة بيشء 

من اإليجاز، والتي أجريت أبحاث القلق يف ثناياها. وسوف نرجع إىل القضية املهمة 

أال وه��ي كيف يكون القلق س��ببا يف إعاقة األداء - عىل س��بيل املثال - يف مواقف 

االمتحان )انظر الفصل الخامس: القلق واألداء املعريف(.
)٭( الليبيدو أحد املفاهيم األساس��ية يف نظرية التحليل النفيس لفرويد، ويقصد به الطاقة النفسية األساسية للكائن 

الحي. وقد ارتبط مفهوم الليبيدو يف بداية نظرية فرويد بالطاقة الجنس��ية، ولكن بعد اكتش��اف فرويد لغرائز املوت 

وغرائز الحياة أصبح يعني طاقة الحياة النفس��ية للكائن الحي، وتتباين أشكال التعبري عن هذه الكافة النفسية طبقا 

للمراحل العمرية التي وضعها فرويد. ]املرتجامن[.
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قلق االمتحان
برزت مواقف االمتحانات والتقييامت كأحد التصنيفات القوية والفعالة ملثريات 

القلق يف املجتمع الحديث، حيث تنبني العديد من القرارات املهمة املتعلقة مبوقف 

الفرد داخل املدرسة أو الجيش أو الجامعة أو مكان العمل عىل االختبارات أو آليات 

التقيي��م األخرى )Puttwain,2008(. ومن الصعب غالبا أن ينش��أ الفرد يف مجتمع 

يعج باالختبارات من دون أن تواجهه بعضها، س��واء كان يف ش��كل اختبار صفي يف 

اللغ��ة أو الرياضيات أو العلوم، أو كان يف ش��كل اختب��ار تحصييل مقنن، أو اختبار 

تحديد املس��توى العسكري أو اختبار اللياقة امليكانيكية، أو اختبار اللياقة الدراسية 

لاللتحاق بالجامعة، أو اختبار تحديد املس��توى الصناع��ي واملهني. ويف واقع األمر، 

يوجد يف أغل��ب املجتمعات الغربية تأكيد متزايد عىل االختبارات املقننة باملدارس. 

ك��ام صدر يف الواليات املتحدة األمريكي��ة تكليف بذلك من خالل قانون ال يرتك أي 

طف��ل م��ن دون تعليم. والطالب يف أيامنا هذه يخضع��ون الختبارات أكرث مام كان 

يخضع له الطالب يف املايض )ومنها عىل سبيل املثال؛ االختبارات الصفية، واختبارات 

القس��م، واختبارات التقييم الدويل )Waren & Benson, 2004(. والنتيجة السلبية 

له��ذا املس��توى املتزايد م��ن االختبارات نتج عنها مس��توى متزايد لقل��ق االختبار 

)االمتحان( بني الطالب يف الواليات املتحدة.

وعندم��ا ننظر بع��ني االعتب��ار إىل االس��تخدامات املتع��ددة لالختبارات يف 

الثقاف��ة األمريكية، وإىل أهميته��ا وداللتها، والطرائق العدي��دة التي تحدد بها 

ه��ذه االختبارات حياة الن��اس الذين يؤدونها، فلن يكون مدهش��ا أن نقول إن 

االختب��ارات ومواق��ف االختبار كثريا ما تثري اس��تجابات القل��ق عند العديد من 

األشخاص )Cassady, 2010(. وكام نوه إىل ذلك بورز )2001(، فإن قلق االختبار 

)االمتحان( هو أكرث املوضوعات التي حظيت بدراس��ة مكثفة يف جميع األبحاث 

الرتبوي��ة وأبحاث التقييم النفيس، يف الوقت ال��ذي تتصاعد فيه وترية القلق إىل 

نس��بة ليس��ت بالهينة لدى املمتحنني الذين يؤدون ما يعرف باس��م االختبارات 

ش��ديدة األهمية )اختبارات القب��ول يف الجامعات، وامتحانات الش��هادة، إلخ(. 

وتش��ري الدراسات الحديثة النتش��ار قلق االمتحان إىل أن النسبة تقدر مبا يقرب 

من 25 إىل 40 يف املائة من عدد الس��كان. وكانت معدالت االنتش��ار األعىل من 
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 Carter, Williams & Silverman,2008 ;( نصيب النس��اء واألقليات العرقي��ة

Putwain,2007(. ويف وقت سابق، فإن العديد من األطفال يف الثقافة األمريكية 

أصبحوا متوجهني إىل االمتحان وأصابهم القلق املتعلق به.

تحدث استثارة لسلوك الطالب القِلق من االمتحان عندما يعتقد أن قدراته 

العقلي��ة والدافعية واالجتامعية أصبحت مثقل��ة باملطالب الناجمة عن موقف 

 .)Reeve, Bonaccio & Charles,2008( التقييم��ي املوق��ف  أو  االمتح��ان 

وبالت��ايل، فإن الط��الب الذين ينتابهم قلق االمتحان يفرسون نطاقا واس��عا من 

املواقف عىل أنها مواقف تقييمية ويتفاعلون مع االهتامم املعريف، وينش��غلون 

 .)Wine, 1980; Zeidner, 2010( بالرسوب السابق والنتائج املستقبلية السلبية

وق��د قرر هؤالء الطالب أن لديهم مظاهر من القصور يف معالجة املعلومات يف 

أثناء تش��فريها ومعالجتها واس��رتجاعها )Cassady, 2004(. ويف أثناء الجلسات 

التقييمي��ة، نجد أن الط��الب املصابني بقلق االمتحان يعانون اس��تثارة انفعالية 

عالي��ة، وينزعج��ون بإفراط من الفش��ل يف االمتحان، ويعان��ون تداخال معرفيا 

وأف��كارا أخ��رى غري متعلقة باملهمة، ك��ام أنهم معرض��ون لإلصاب�ة بالتش��تت 

)Zeidner,2010(. غ��ري أن ه��ذه املعارف املتعلقة بال��ذات واألفكار املتداخلة 

تستحوذ عىل مصادر االنتباه لدى املمتَحن، والتي ميكن استغاللها يف النشاطات 

العقلي��ة املتصلة باملهمة. وكذلك، فإن الطالب مرتفعي قلق االمتحان، بس��بب 

مخططهم ال��ذايت الس��لبي Negative self-schemata، يدرك��ون تهديد األنا؛ 

وم��ن ثم فإنهم يتحيزون يف معالجة املعلومات املرضة بالذات أكرث من معالجة 

 .)Wong, 2008( املعلومات املعززة للذات يف مواقف االمتحان

 .)Reeve et al ., 2008( أضف إىل ذلك، أن قلق االمتحان الزائد تصاحبه قدرة متدنية

ولقد توصل املؤلف األول إىل أن العديد من الطالب الذين ينتابهم الشعور بقلق االمتحان 

يعان��ون نقصا يف مهارات الدراس��ة وأداء االمتحان، مع اس��تعداد رئي��يس رديء للقلق يف 

مواق��ف التقيي��م )Zeidner, 1998(. وباألخص ف��إن مواقف التقييم تب��دو مرضة بأداء 

.)Van Yperen, 2007( الطالب منخفيض الكفاءة املدركة

ويف��رس قلق االمتح��ان حاليا عىل أنه تكوين معقد متعدد األبعاد تتجس��د 

فيه سلس��لة من املكونات واالستجابات املعرفية والوجدانية والسلوكية املرتابطة 
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)Zeidner, 2010(. ويف حقيق��ة األم��ر، ف��إن القلق هو تكوين معقد، يش��تمل 

عىل كل من االنزعاج واالنش��غال بالذات، واالضطراب البدين، واملشاعر املمزقة، 

والس��لوكيات غري التكيفي��ة، مام يصعب من مهمة الباحث��ني يف تصنيف جميع 

 ،)Zeidner & Matthews, 2005( هذه املكون��ات. ويف تنظرينا الحديث للقلق

أكدن��ا رضورة التميي��ز بني قل��ق االمتحان كخاصية للش��خص وقل��ق االمتحان 

كعملية دينامية. فمن املنظور األول، ميكن تفس��ري قل��ق االمتحان املزاجي عىل 

أنه سمة للش��خصية الس��ياقية Contextualized personality trait. وبالتايل 

فإن قلق االمتحان يشري إىل استعداد الفرد للتفاعل مع االنزعاج املمتد، واألفكار 

املتطفل��ة، والتش��ويش العقيل، والتوتر، واالس��تثارة الفس��يولوجية عند تعرضه 

لس��ياقات أو مواقف تطوري��ة )Spielberger, Anton & Bedell, 1976(. أما 

بالنس��بة إىل تعبريات حالة القلق العابرة، فيمكن تقييمها منفصلة عن الس��مة 

الثابت��ة. ومن املنظور الثاين، املنظور املوج��ه للعملية، فإن قلق االمتحان يعتمد 

ع��ىل التفاعل العكيس لعدد من العنارص املحددة الت��ي تلعب دورا يف مواجهة 

التوتر املس��تمر بني الشخص واملوقف التطوري )Zeidner,1998(. ويأيت من بني 

هذه العنارص الس��ياق التقييم��ي، والفروق الفردي��ة يف القابلية للتعرض للقلق 

)س��مة القلق(، ومعرفة الخطر، والتقييامت، وإع��ادة التقييامت، وحالة القلق، 

واألمن��اط التوافقية، والنواتج التكيفية. كام أن األحداث التي تكش��ف عن حالة 

القلق تتضمن عددا من املراحل املؤقتة الواضحة، ومنها اإلعداد والتوقع والرتقب 

والحل )Carver &Scheier ;1989; Zeidner, 1998(. وبناء عليه، فإن تقييامت 

الخطر، ومس��تويات حالة القلق، ومستويات أداء املهمة من املمكن أن تتغري يف 

املراحل املختلفة.

وكثريا ما يرتدد ذكر قلق االمتحان من بني العوامل التي تؤدي دورا يف تحديد 

منظومة واس��عة من النواتج غري املفضلة والطوارئ، ومنها األداء املعريف القارص، 

 Hembree,( وضع��ف التحصي��ل الدرايس، والضغ��ط النفيس، واعتالل الصح��ة

1988(. ويف الحقيق��ة، ف��إن العديد من الطالب لديهم الق��درة عىل اإلجادة يف 

االمتحانات، لكن أداءهم الضعيف يرجع إىل مس��تويات القلق املوهنة للعزائم، 

خاص��ة يف االمتحان��ات الصعب��ة )Hong, 1999(. ومن ثم، ف��إن قلق االمتحان 
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ق��د يحد من االرتق��اء الرتبوي أو املهني، حيث تؤث��ر نتائج درجات االمتحان يف 

االلتح��اق بالعديد من برامج التدريب الرتب��وي أو املهني يف مجتمعنا الحديث. 

ومن ثم، فإن خسارة املجتمع للمساهمة التامة للطالب البارعني، بسبب ضعف 

التحصي��ل الناجم عن القلق والرس��وب األكادميي، ميثل مش��كلة خطرة للصحة 

العقلية يف التعليم. يف واقع األمر، من الصعب أن ننقل األمل واملعاناة واألىس التي 

يعانيها األفراد املصابون بقل��ق االمتحان، قبل ويف أثناء وبعد الخربات التقييمية 

الرئيسية؛ فقد أقر طالب الجامعة الذين يعانون قلق االمتحان، مقارنة بنظرائهم 

من الط��الب منخفيض القلق، بأنهم يعانون نقص الصح��ة العقلية، كام يعانون 

 .)Depreeuw & De Neve,1992( أعراضا نفسية جسمية

وبالتزام��ن مع زيادة االهت��امم العام بالضغط التقييمي وقل��ق االمتحان، نجد أن 

األبح��اث املنصبة عىل قلق االمتحان قد ازدهرت عىل مدار الس��نوات املاضية، غري أن 

االهتامم الحايل الس��ائد مبس��اعدة املجموعات الطالبية، يف جميع املستويات العمرية، 

عىل الوص��ول إىل التميز األكادميي، والذي يقيم من خ��الل معايري عالية إلنجاز اختبار 

أكادميي ومقنن، قد أدى إىل زيادة االهتامم العام للحد من قلق االمتحان وآثاره املثبطة 

)Zeidner,2008(. ويف الحقيق��ة، ف��إن كث��ريا من أبحاث قلق االمتح��ان التي أجريت 

ع��ىل مدار نصف القرن املايض كانت تهدف إىل تفس��ري ومعالجة اآلث��ار املنفرة لقلق 

االمتحان ع��ىل أداء املمتحن )Casbarro, 2005; Fletcher ,Cassady, 2010(. وهذه 

االهتاممات ش��جعت عىل تطوير العديد من التقنيات العالجية وبرامج التدخل )انظر: 

.)Spielberger, 1995a, 1995b & Vagg :وفصول يف كتاب Zeidner,1998

قلق الرياضيات
القل��ق من م��ادة الرياضيات هو ظاهرة منترشة تؤث��ر يف أداء الطالب يف تلك 

امل��ادة، يف جمي��ع أنح��اء الع��امل )Jain & Dowson, 2009; Lee, 2009(. وهذه 

الظاهرة منترشة يف أواس��ط املجموعات املختلفة، م��ن األطفال يف مرحلة التعليم 

 Lee,( مرورا باملدارس الثانوية ،)Beasley, Long & Natali, 2001 :االبتدايئ )انظر

2009( وحت��ى طالب الجامعة )Davis, DiStefano & Schutz, 2008(. أما برينز 

)1998(، فإنه يقدر أن نحو طالبني من كل ثالثة طالب راشدين يف الواليات املتحدة 
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»يخاف ويبغض« مادة الرياضي��ات. أضف إىل ذلك أن القلق من مادة الرياضيات 

 Bursal &( منترش بالفعل بني املدرس��ني قبل الخدمة، واملدرس��ني يف أثناء الخدمة

.)Paznokas, 2006

يش��ري قل��ق الرياضيات إىل مش��اعر كريه��ة من االنزع��اج والتوت��ر والتهيب 

والتش��ويش العقيل، مصحوبا بأعراض جسدية تظهر يف املواقف التي تشتمل عىل 

 Ashcraft,( حس��ابات رياضية، وحل املش��كالت الرياضية، والتقيي��امت الرياضية

Krause & Hopko, 2007(. وكذل��ك، فإن الطبيعة املج��ردة للرياضيات، ودقتها 

وطبيعته��ا الهرمية، باإلضافة إىل الكمية العالية م��ن الطاقة العقلية املطلوبة لحل 

املش��كالت الرياضي��ة املعقدة يجعل منها خربة صعبة وكريه��ة للعديد من األفراد 

الذين يعانون قلق الرياضيات )Richardsone & Woolfolk, 1980(. وكام سوف 

نع��رض له باملناقش��ة يف الفصل الخام��س )انظر القلق واألداء املع��ريف(، فإن قلق 

الرياضيات يخل باملعالجة املعرفية عن طريق النشاط التوفيقي املستمر يف الذاكرة 

 .)Ashcraft, Krause, 2007( العاملة

وم��ن الناحي��ة املفهومية، فإن قل��ق الرياضيات يرتبط بأش��كال أخرى من القلق 

التقييم��ي، عىل س��بيل املثال قلق االمتح��ان، من خالل املوضوع الع��ام لالهتاممات 

بش��أن التقيي��م )مثال: Rosen & Maguire, 1990(. وم��ع ذلك فإن القلق من مادة 

الرياضي��ات ال يركز فقط عىل الطبيعة التقييمية لالختبارات الرياضية، لكنه يركز أيضا 

عىل االهتاممات بش��أن املحتوى الريايض، وس��امته املميزة كنش��اط عقيل، وما يعنيه 

 .)Richardsone & Woolfolk, 1980( بالنسبة إىل العديد من األشخاص يف مجتمعنا

وعليه، فإن األش��خاص الذين يعانون قلق الرياضيات هم األوفر حظا يف تقيم مواقف 

االمتحان بأنها مواقف مهددة للش��خصية، ويحتمل أن يفرس األشخاص الذين يعانون 

قلق الرياضيات املواقف التي تشتمل عىل معالجة لألرقام واملشكالت عىل أنها مواقف 

مهددة لهم.

وم��ن املعلوم أن��ه يف املجتمع التقن��ي الذي يعتمد عىل املعلومات بش��كل 

متزاي��د، نجد أن معرفة القراءة والكتابة الرياضي��ة تعد أمرا جوهريا، ليس فقط 

للعدي��د من املج��االت العلمي��ة والفنية )مثل الهندس��ة وعلوم الحاس��ب اآليل 

والطب(، لكن تتزايد أهميته��ا أيضا يف قطاع األعامل والعلوم االجتامعية، وحتى 
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يف الدراس��ات اإلنسانية. ويف الحقيقة فإن العديد من األفراد الذين لديهم القدرة 

العقلية يتحاش��ون دراس��ة املقررات الرياضي��ة يف املرحلة الثانوي��ة والجامعية، 

وذلك بس��بب قلق الرياضيات املرتفع. وعليه، فإنهم يضيقون خياراتهم الوظيفية 

واملهنية مبكرا. ومن ثم، يش��ري العرض الذي قدمه أش��كرافت وكروز )2007( إىل 

أن األف��راد مرتفعي قلق الرياضي��ات يتجنبون الدورات الدراس��ية االختيارية يف 

الرياضيات، يف كل من املرحلة الثانوية والجامعية، كام يبتعدون عن التخصصات 

التي ترتكز عىل الرياضيات، ويبتعدون أيضا عن املسارات الوظيفية التي تشتمل 

ع��ىل الرياضيات، وحيث إن النجاح يف الرياضيات يعد »طريقة رئيس��ية لتصفية 

املتنافسني والبوابة الرئيسية« للعديد من املهن، غري أن قلق الرياضيات قد تكون 

له آثار سلبية خطرة ملستقبل الفرد املهني. وتتمثل إحدى النتائج املؤسفة للميل 

إىل تجنب الرياضيات يف أن األفراد مرتفعي قلق الرياضيات ينتهي بهم املطاف إىل 

قدرة متدنية وتحصيل منخفض يف مادة الرياضيات، مقارنة باألش��خاص الذين ال 

يعانون مثل هذا النوع من القلق )Ashcraft, 2007(. ولقد اكُتش��ف أن القصور 

يف الق��درات الرياضية له تأثري س��لبي يف فرص العمل أك��رب من صعوبات القراءة 

.)Bynner & Parsons,1997(

وهن��اك احت��امل أكرب لوقوع قل��ق الرياضيات ب��ني الطالب الذي��ن لديهم 

استعداد قارص، وتدريب ضعيف، وخلفية متدنية يف مادة الرياضيات، يف املرحلة 

الثانوي��ة )Betz,1978(. كام يؤدي التوجه األكادمي��ي، واالهتامم الضعيف جدا 

بالرياضي��ات )Resnick,Viehe & Segal,1982(، والتعقيد الريايض، إىل وجود 

مث��ل هذا النوع من القل��ق )Levitt & Hutton,1983(. غري أن هناك س��ابقة 

متسقة وقوية نس��بيا تتعلق بقلق الرياضيات، متمثلة يف درجة اإلعداد والخربة 

الس��ابقة بالرياضيات. ويف اإلجامل، فإن البحث يدع��م الفكرة القائلة إن نقص 

Benson, Banda- )التأس��يس يف م��ادة الرياضي��ات يدعم قل��ق الرياضي��ات 

los, 1989; Ramire & Dockweiler, 1987(. ك��ام أن هن��اك مراجعة قام بها 

أش��كرافت وكروز وهوبكو )2007(، أش��اروا فيها إىل أن القدرات الرياضية األقل 

من املتوسط، وقابلية الحرج العام )مثل دعوة الطالب للخروج إىل السبورة لحل 

مس��ألة رياضية صعبة، فيؤدي أداء هزيال، فعندها يش��عر بالحرج من املعلم(، 
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والش��عور بعدم املس��اندة أو بعدم املباالة، أو ضعف املدرس قد تكون جميعها 

.)Ashcraft et al.,2007( عوامل خطر يف ارتقاء القلق

وت��أيت فعالية الذات Self-efficacy، ومفهوم الذات Self-concept الرياضيني 

 Jain &( من بني أقوى املنبئات الشخصية بقلق الرياضيات يف املجموعات الطالبية

Dowson, 2009; Lee, 2009(، حيث نجد أن الطالب الذين ميتلكون فعالية ذات 

مرتفع��ة، وثقة عالي��ة بالذات تنخفض عندهم مس��تويات القلق من الرياضيات. 

أض��ف إىل ذل��ك أن فعالية الذات تقلل م��ن آثار التعل��م ذايت التنظيم عىل قلق 

الرياضي��ات )Jain & Dowson, 2009(. وهناك دراس��ة ص��درت أخريا لهوفامن 

)Hoffman,2010( برهن��ت عىل أن فعالية الذات الرياضية تتوس��ط العالقة بني 

قلق الرياضيات والفعالية املعرفية يف األداء الريايض. عالوة عىل ذلك، فإن الفعالية 

املدرك��ة املرتبطة بالرياضي��ات ظهرت كمنبئ قوي بقل��ق الرياضيات عند طالب 

 Betz &( الجامع��ة فيام يتعلق بدرج��ات اختبار التحصي��ل األويل يف الرياضيات

.)Hackett,1983

أضف إىل ذلك أن مستوى قلق الرياضيات يتباين يف شدته وفقا لقدرة الشخص 

الرياضي��ة. وعليه فقد اكُتش��ف أن قلق الرياضيات يرتبط ارتباطا عكس��يا بالقدرة 

الرياضي��ة أو بإدراك الق��درة )Wigfield & Meece,1988(. أما كوبر وروبيس��ون 

)1989(، فق��د ق��ررا أن القدرة والخ��ربة الرياضية ميكن التنبؤ به��ام أكرث من قلق 

الرياضي��ات فيام يتعلق باختيار التخصص املوج��ه إىل الرياضيات، مثل االقتصاد أو 

.)Betz & Hackett, 1983( إدارة األعامل

أم��ا اإلدراكات والتقييامت والتوقع��ات املرتبطة بالرياضي��ات، فإنها ترتبط 

أيضا ارتباطات قوية بقلق الرياضيات. وبعد دراس��ة تتبعية اس��تمرت عىل مدار 

عام��ني قام بها ويجفيل��د وإكلس )1990( عىل عينة من طالب الجامعة، تبني أن 

التوقعات اإليجابية لألداء الريايض له تأثري قوي وس��لبي ومبارش يف قلق الطالب 

بش��أن الرياضيات. إضافة إىل ذلك، فإن آثار قلق الرياضيات ظهرت بش��كل غري 

Meece, Wig- )مب��ارش، وأنها تعمل من خ��الل التوقعات والتقديرات املهم��ة 

field & Eccles, 1990(. وعلي��ه، فإن األهمية املدرك��ة للرياضيات قد تتفاعل 

أيض��ا مع القدرة الرياضية يف التنبؤ بقلق الرياضيات. وبالتايل، فإن البيانات التي 
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قدمه��ا ويجفيلد وميس )1988( تظهر أن الطالب الذين لديهم إدراكات متدنية 

لقدراته��م الرياضية وال يقدرون الرياضيات ح��ق قدرها، قد ال يعانون من قلق 

الرياضي��ات، وذلك عىل غرار الطالب الذين لديهم إدراكات متدنية عن قدراتهم 

الرياضية، لكن مع ذلك يعتقدون أنه من األهمية مبكان أن يبذلوا ما يف وسعهم 

يف مادة الرياضيات.

قلق الحاسوب
لقد انترشت التقنيات التي تعتمد عىل الحاسوب انتشارا واسعا، عىل مدار 

العقود القليلة املاضية، مخرتقة بذلك املجتمع الغريب عىل نطاق واسع. وحيث 

إن الناس كثريا ما تس��تدعيهم الرضورة الستخدام الحواسب اآللية يف املنزل أو 

املدرسة أو يف العمل، ومن ثم فإن محو األمية الحاسوبية، واملهارات الحسابية، 

أصبح��ت متطلبات أساس��ية ل��ألداء الفع��ال يف العديد من مج��االت الحياة، 

خصوصا يف مجال التعليم وس��وق العمل. وحيث إن بعض األفراد يستخدمون 

الحاس��ب اآليل بأريحية، نجد أن البعض اآلخر يرى أن التعامل مع الحواس��ب 

اآللي��ة ميثل تهديدا لهم، ومن ثم يصبحون مضطرب��ني انفعاليا. ويف الحقيقة، 

فإن عددا كبريا من األشخاص يعربون عن قلقهم البالغ وتخوفاتهم إزاء العيش 

يف املجتمع اإللكرتوين.

إن قلق الحاس��وب )ويس��مى أيضا »رهاب الحاسوب«، أو »رهاب التقنية«، 

أو »الرهاب اإللكرتوين« Choi, Ligon & Ward, 2002( يعد نوعا جديدا نسبيا 

من أنواع القلق، وقد تطور رسيعا بعد أن أصبح اس��تخدام الحاس��وب جزءا من 

الحياة اليومية الروتينية يف املجتمع الحديث. ويش��ري تكوين قلق الحاسوب إىل 

التهيب، واالنزعاج، والخوف واالستثارة الجسدية التي تربز يف التفاعالت الحقيقية 

والتصورية مع الحواس��ب اآللية، أو مع التقنيات التي تعتمد عىل الحاسب اآليل 

)Bozionelos, 2001(. وق��د يتعلق قلق الحاس��ب اآليل بأوجه مختلفة ب�: )أ( 

القلق بش��أن التفاعالت الحارضة أو املستقبلية مع الحواسب اآللية أو التقنيات 

املتعلقة بالحاسب اآليل. )ب( االنزعاج والتفكري السلبي عند التفاعل مع الحاسب 

اآليل أو عند التأمل يف التفاعل املس��تقبيل مع الحاسوب. )ج( صعوبات استعامل 
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جهاز الحاسوب. )د( االتجاهات العاملية السلبية تجاه الحواسب اآللية، أو تجاه 

عمله��ا، أو تجاه تأثريه��ا االجتامعي املجرد من الصفات اإلنس��انية. )ه�( نقص 

الثقة يف تعلم اس��تخدام الحواس��ب اآللية. )و( ضعف التحكم املعريف، والكفاءة 

والفعالية يف اس��تخدام الحواس��ب اآللية. )ز( ضعف التنب��ؤ بنجاح املهمة. )ح( 

 Beckers, Wicherts & Schmidt, 2007; انخف��اض دافعية الهدف الداخ��يل

 Coffin & MacIntyre, 1999; March MacIntyre, 1999; Weil, Rosen &

 .)Wugalter, 1990

وعىل حد قول ثورب وبروس��نان )2007(، ف��إن الخوف من التقنية بوجه 

عام، ومن الحواسب اآللية بوجه خاص، ميثل »ظاهرة حقيقية«. فقد ذكر أحد 

األش��خاص الذين يعانون قلق الحاسوب: »أعتقد أنني بالتأكيد مصاب برهاب 

تقني بدرجة كبرية... لس��ت أعرف كيف أستخدم الحاسوب، إنني يف الحقيقة 

Thorpe & Bro-  مذعور - كام أنني لست أعرف ما هي الفأرة« )مقتبس من:

snan, 2007, pp.1261-1262(. أما بالنس��بة إىل معدالت انتش��ار هذا النوع 

من القلق بني جامعات األفراد العاملني يف املجتمع الغريب، فإن تقديرها يرتاوح 

ما ب��ني 14 و50 يف املائة، ويتباين االنتش��ار كدالة للس��ياق، والفئة العمرية، 

 Bozionelos, 2001; Thorpe &( والعوامل الدميوغرافية، وطريقة التقيي��م

Brosnan, 2007(. وفي��ام يتعلق بطالب الجامعة، فإن عامل الخوف عندهم 

ال يختلف كثريا عن عامة الجمهور، فهناك ما يقرب من نسبة 25 يف املائة من 

 Weil & Rosen,( الطالب يظهرون قلقا تقنيا يرتاوح ما بني املتوسط واملرتفع

1995(. بل قد يصل قلق الحاسوب يف بعض األحيان إىل مستويات إكلينيكية، 

تطابق محكات الدليل اإلحصايئ والتش��خييص - الطبعة الرابعة DSM لبعض 

أش��كال الره��اب النوعي��ة )Thorpe & Brosnan, 2007(. وتش��ري البيانات 

املتاحة حاليا إىل أن قلق الحاس��وب يحمل تأثريا س��لبيا عىل كفاءة اس��تخدام 

الحواس��ب اآللي��ة )Brosnan & Goodison, 2010(، وال��ذي كثريا ما يكون 

س��ببا يف تحايش أو تقليل استخدام الحاس��وب يف املنزل واملكتب، ويف األماكن 

الرتبوي��ة )Brosnan & Goodison, 2010(. ومب��ا أن تكنولوجيا املعلومات 

ق��د أصبحت رضورة ال محيص عنه��ا لدورها الفاعل يف البق��اء االقتصادي يف 
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الس��نوات املقبلة، فإن قلق الحاس��وب قد يكون عائقا متزايدا يف هذا العرص 

الذي تعد التقنية عموده الفقري.

ويف محاول��ة لتحديد أهم املتغريات الرئيس��ية التي ترتبط بالظاهرة البارزة، 

أُجري تحليل التحليل)٭( للنتائج الخاصة بأدبيات قلق الحاس��وب من 79 دراسة 

إمربيقية منشورة )Rosen & Maguire,1990(. وقد كشف التحليل عن أن قلق 

الحاس��وب يرتبط ارتباطا إيجابيا بقلق الرياضيات )وأن��واع القلق األخرى، مثل 

حالة القلق، وس��مة القلق، وقلق االمتحان(، لكن هذه العالقات قلام تفرس أكرث 

من 10 يف املائة من التباين يف التنبؤ بقلق الحاس��وب. ورغم أنه ثبت أن النساء 

هن األقل عرضة لقلق الحاس��وب عن الرجال، فإن الفروق الجنسية صغرية وغري 

 Chua,Chen & :دال��ة إحصائيا )انظر أيضا نتائج تحليل التحلي��ل التي قام بها

Wong , 1999(. وقد أرجع املؤلفون هذه الفروق إىل الخربة األولية بالحاس��وب 

أو العوام��ل اإلمربيقية األخرى، وليس إىل ن��وع الجنس يف حد ذاته. غري أن قلق 

الحاس��وب يرتبط بهوية الدور الجنيس، حيث تب��ني أن الطالبات »اإلناث« هن 

األكرث عرضة لقلق الحاسوب، وأن الطالب »الذكور« ميتلكون اتجاها أكرث إيجابية 

تجاه الحواس��ب اآللية. أضف إىل ذلك أن العم��ر ال ميكن التعويل عليه كمنبئ 

ثابت بقلق الحاس��وب، حيث ال توجد عالقات متس��قة بني العمر وأي مقاييس 

لقلق الحاسوب يف الشعوب املختلفة.

وتشري البيانات املتاحة حاليا إىل أن قلق الحاسوب يؤثر تأثريا سلبيا يف كفاءة 

استخدام الحاسوب. ويوضح ويل وروسن ووجالرت )1990( أن األشخاص مرتفعي 

قلق الحاس��وب يش��عرون بس��لبية أكرث فيام يتعلق بخربتهم بالحواسب اآللية، 

وفي��ام يتعلق بذواتهم، وفيام يختص بالتقنية بوجه عام، وفيام يتعلق بقدراتهم 

الش��خصية أكرث من األشخاص منخفيض قلق الحاسوب. ويف أثناء التفاعل الفعيل 

مع الحاسوب، اتضح أن قلق الحاسوب يرتبط بانخفاض التوقعات، وضعف األداء، 

)٭( تحليل التحليل meta-analysis هو إجراء يتم فيه اس��تخدام األس��اليب اإلحصائية لتجميع مختلف الدراسات 

الس��ابقة التي أجريت يف منطقة بحثية معينة، وذلك لتحديد اتجاه النتائج فيام بني تلك الدراسات، وطبيعة االتفاق 

أو االختالف فيام بينها، ومصادر االختالف التي قد توجد. وهو مبعنى أبسط إجراء دراسة عن الدراسات السابقة تتم 

فيها تغطية كاملة لكل الدراسات املستقلة وثيقة الصلة باملوضوع. ويعتمد صدق تحليل التحليل عىل نوعية املراجعة 

املنظمة التى يقوم عليها. ]املرتجامن[.
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وارتفاع القلق الذايت، واالهتامم باألحاس��يس الجس��دية، وارتف��اع تكرار األفكار 

 .)Heinsseen, Glass & Knigkt, 1987( الضحلة والس��طحية وغ��ري املثم��رة

وعليه، فإن الدراسة التي قام بها هينسن وجالس ونايت )1987( أظهرت أن قلق 

الحاس��وب يرتبط بضعف األداء يف أثناء التفاعل مع الحاسوب، وقد يتخلل ذلك 

االهتامم باألحاس��يس الجسدية، واألفكار الضعيفة وغري املثمرة. باإلضافة إىل أن 

الطالب املصابني بقلق الحاسوب يشاركون بأفكار يكتنفها االنزعاج، وبعيدة عن 

املقصود عند استخدام الحاسوب، أو حتى عندما يفكرون يف استخدامه أكرث من 

 .)Smith & Caputi, 2001( غريهم من املس��تخدمني منخفيض قلق الحاسوب

وعىل غرار ما جرى التوصل إليه فيام يتعلق بقلق االمتحان، فإن التأثريات الضارة 

لقلق الحاسب اآليل تسهم بالشاكلة نفسها يف التداخل املعريف واالنشغال بالذات 

 Ashcraft & Kirk, 2001; Smith( املصح��وب بانخفاض قدرة الذاكرة العاملة

.)& Caputi, 2001

وتشري بعض البيانات إىل أهمية الخربات السلبية املبكرة مع الحواسب اآللية، 

أو مع تكنولوجيا الحاس��وب، خصوصا الخربات األوىل يف الحساب، يف ارتقاء قلق 

الحاسب اآليل )McIlroy, Bunting, Tierney & Gordon, 2001(. وعليه، فإن 

دور النمذجة املبكرة للتقنية من قبل األفراد الذين ال يشعرون يف قرارة أنفسهم 

باالرتياح تجاه التقنية رمبا ميكن أن ينبئ بعدم االرتياح التقني التايل الذي يعرض 

لهذه النامذج السلبية. أضف إىل ذلك أنه عىل رغم الخربات الحاسوبية السابقة، 

والت��ي ت��رتاوح ما بني »التعامل البس��يط مع الحاس��وب« والدورات الدراس��ية 

الرس��مية، فإنها ترتبط ارتباطا عكسيا بقلق الحاسوب )Jay, 1981(، والعالقة بني 

الخ��ربة والقل��ق املتدين هي عالقة ضعيف��ة نوعا ما. ويف واق��ع األمر، فإنه ليس 

بصحيح أن الخربة وحدها تقلل أو تقيض عىل قلق الحاس��وب. ومام يثري العجب 

أن الخربة اإلضافية بالحاس��وب قد تزيد من املش��كلة، ورمبا تؤدي إىل مزيد من 

 .)Weil et al., 1990( التجنب للحاسوب من قبل األفراد مرتفعي قلق الحاسوب

ومن ثم، فبدال من أن تخفف من قلقهم تجاه الحاسوب، نجد أن الخربة اإلضافية 

بالحاس��وب تقوي من استجاباتهم الوجدانية الس��لبية نحوه، وتنمي مزيدا من 

التجنب له.
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 ،)Rosen & Maguire, 1990( ويتداخل قلق الحاسوب مع القلق التقييمي

غري أن الخوف الغالب يرجع إىل الجانب التقني الذي تنطوي عليه التفاعالت مع 

الحواس��ب اآللية. ويف حقيقة األمر، فإن األشخاص الذين يعانون قلق الحاسوب 

 Weil & Rosen,( يعانون الرهاب التقني املعمم، والذي يظهر قبل س��ن الرشد

1995(. وفيام يختص بهؤالء األفراد، فإن كل خربة بالحاس��وب متثل ذكرى تبعث 

عىل االنزعاج بأن الحواس��ب ما ه��ي إال أجهزة مخيفة ومحبطة، وتتس��بب يف 

ح��دوث القل��ق الحاد واالنزعاج والفش��ل. وعىل غ��رار القل��ق التقييمي، فمن 

األهمية مبكان - يف معالجة قلق الحاس��وب - أن نفهم املعتقدات الزائفة بش��أن 

التقنية التي قد تغذي حالة القلق، عىل سبيل املثال، املعتقد القائل إن استخدام 

الحاس��وب ببس��اطة هو أمر يصعب جدا تحقيقه. أما العمل مع الشخص الذي 

يتبنى اتجاها إيجابيا بش��أن التقنية، ويش��عر بأنه ماهر يف استخدام الحاسوب، 

ويشعر بارتياح يف استخدامه، فهذا قد يساعد يف بناء الثقة عند الفرد الذي يعاين 

.)Weil et al., 1995( قلق الحاسوب

قلق مامرسة الرياضة
يف مجتمعن��ا الحديث يتعرض الرياضيون، بص��ورة منتظمة، ملتطلبات وضغوط 

مرهقة يف الرياضات التنافسية، حيث يجري تقييم كفاءة أدائهم الريايض وفقا لبعض 

معايري التميز الخارجية، وعليه فإن وضع معايري عالية يف الرياضات التنافس��ية يظهر 

Koi- )ع��ىل أنه جزء متمم لرياض��ات النخبة، حيث يعتقد أنها مفيدة ألداء الالعبني 

vula, Hassmen & Fallby, 2002(. أما عن الرياضيني املحرتفني، فإن لديهم القدرة 

عىل كس��ب ماليني الدوالرات ألنفسهم، ولفرقهم وإلدارتهم وللرشكات الراعية. ومنذ 

أواخر القرن العرشين فإن كمية طائلة من األموال قد اسُتثمرت يف مجهودات لجعل 

الالعبني الرياضيني يصلون إىل ذروة األداء، من أجل مضاعفة أرباح املساهمني. ومثل 

هذا االس��تثامر يف املجال الريايض يتضمن البحث يف تحس��ني األداء عن طريق إدارة 

قلق األداء الريايض. ويف واقع األمر، فإن العديد من مصادر التهديد والخطر الشخيص 

يكم��ن يف موقف الرياضة التنافس��ية، ومنها احتاملية التع��رض إلصابة بدنية قصرية 

األمد أو دامئة، لكن التهديدات النفسية، عىل وجه الخصوص، قد يحدث الشعور بها 
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بحدة )للمراجعة انظ��ر:Woodman & Hardy,2001 (. ومن بني هذه التهديدات 

احتاملية الفش��ل والرفض من قبل شخصيات أخرى مهمة، يقيمون أداء الالعب فيام 

يتعل��ق ببعض معايري التميز، وم��ن بينهم املدربون وزمالء يف الفريق، واملنافس��ون 

اآلخرون، واملشاهدون.

وُتالَح��ظ آثار القلق الري��ايض، رسيعا، عىل بعض العب��ي رياضات النخبة 

الدولية الذين من املمكن أن ينهار أداؤهم يف مراحل حاس��مة من املنافس��ة؛ 

ففي بطولة أس��رتاليا املفتوح��ة للتنس، يف العام 2009، خ��رست بطلة التنس 

الروس��ية املولد دينارا س��افينا من البطلة األمريكية س��ريينا ويليامز 6 - 0 و6 

- 3. إنها حقا مفاجأة بأن تخرس س��افينا صاحب��ة التصنيف الثالث عامليا قبل 

املس��ابقة، تلك الخس��ارة الحاس��مة من ويليامز، صاحبة التصنيف الثاين. ويف 

مقابلة صحافية معها بعد خسارتها قالت سافينا للمراسلني إن األهمية الحرجة 

للمباراة قد اس��تحوذت، ببس��اطة، عليها. وقالت متح��رسة: »لقد كانت املرة 

األوىل بالنس��بة إيل أن ألع��ب ليس فقط من أجل النجاح الكاس��ح، لكن أيضا 

من أجل الحصول عىل املركز األول« )»س��افينا تأسف عىل إخفاقها يف النهايئ«، 

2009(. عالوة عىل ذلك، فإن س��افينا كانت تحاول أيضا الفوز باللقب نفس��ه 

ال��ذي أحرزه أخوها مارات يف العام 2005. وهذا مثل لها مصدرا آخر قويا من 

الضغط والقلق. إن انهيار سافينا، يف مثل هذا الوقت الحرج، يعد أمرا كثريا ما 

تتك��رر مالحظته عند العبي النخبة، مث��ل العبي الغولف املحرتفني، حيث من 

املمكن أن يصل الالعب باملسابقة إىل الحفر األخرية القليلة، ثم يؤدي أداء سيئا 

بعد ذلك ليخرس اللقب املرتقب.

وبسبب الطبيعة الضاغطة للرياضات والبيئات التنافسية بها، فقد خصصت 

مس��احة كبرية من األبحاث لفهم العديد من املقدمات واألبعاد والنتائج املرتتبة 

عىل قلق الرياضات التنافس��ية )Martinent & Ferrand, 2007(. بل إن هناك 

أبحاث��ا حديث��ة )Dunn, Dunn, Wilson & Syrotuilk, 2000( ق��د حددت 

عدًدا من املكونات الرئيس��ية للقلق الريايض، من بينها أعراض جسدية )»أشعر 

بتوتر يف جس��دي«، »قلبي يخفق بش��دة قبل املباراة«(، واالنزعاج )»تتقاذفني 

الش��كوك«، »إنني مهتم بالنجاح«(، والتداخل املع��ريف )»أفقد الرتكيز«، »ذهني 
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ي��رشد أثناء التنافس«(، وذل��ك عىل غرار الجوانب الرئيس��ية لحالة القلق. لكن 

ع��ىل ما يبدو أن ارتباطات القلق)٭( باألداء )عىل س��بيل املثال الخطي واملنحني( 

 Chamberlain( تتن��وع كدالة للمكون النوعي للقلق الذي ينصب عليه الرتكيز

.)& Hale, 2007

هذا ويش��ري اس��تعراض تراث الدراسات الس��ابقة للقلق إىل أن هناك عددا 

من العوامل املوقفية والش��خصية التي ترتبط مبس��توى حالة القلق للرياضيني 

قب��ل املنافس��ة )املب��اراة( )Smith & Smoll, 1990(. أما العوام��ل املوقفية، 

فتش��مل أهمية املس��ابقة الرياضية، وقوة املنافس، وحضور ش��خصيات مهمة، 

ودرج��ة املس��اندة االجتامعية التي يقدمه��ا املدربون، وزم��الء الفريق، وأفراد 

العائلة، واملش��جعون. لكن القلق يرتفع أيضا بصورة حادة عندما يقرتب موعد 

Simon & Mar- )املباراة. بل واألدهى من ذلك أن هناك عددا من الدراس��ات 

tens,1979; Smith & Smoll,1990( الت��ي أش��ارت نتائجها إىل أن الرياضات 

الفردية )عىل س��بيل املثال رياضة الجمباز، وألعاب القوى، والسباحة( تثري حالة 

القلق قبل املنافس��ة أكرث من الرياضات الجامعي��ة )زوجي التنس، وكرة القدم، 

وكرة السلة... إلخ(.

وكام هي الحال بالنس��بة إىل العوامل الش��خصية، فق��د تبني أن التقييامت 

املعرفية لدرجة التهديد أو التحدي يف املوقف التنافيس، وأيضا يف تفسري معارف 

الش��خص واالس��تثارة الجس��دية »امليرسة« مقابل »املثبطة«، له��ا أثر يف األداء 

الري��ايض )Chamberlain & Hale, 2007(. باإلضافة إىل أن أعراض القلق عند 

الرياضي��ني يحدث التنبؤ بها بصورة ثابت��ة، من خالل توجه الهدف املرتكز عىل 

األنا )عىل سبيل املثال التوجه نحو التفوق عىل اآلخرين(، مقرتنا بانخفاض الثقة 

الرياضي��ة بالنف��س )Voight, Callaghan & Ryska, 2000(. وجملة القول، 

)٭( معامل االرتباط أس��لوب إحصاىئ يستخدم لحس��اب مقدار التالزم ىف التغري بني متغريين. وهناك أشكال عديدة 

من معامالت االرتباط التي تس��تخدم طبقا ألهداف الدراس��ة وطبيعة البيانات التي يتم الحصول عليها. وأشهر هذه 

االرتباط��ات االرتب��اط الخطي واالرتب��اط املنحي. ويعد معامل ارتباط بريس��ون من أكرث معام��الت االرتباط الخطي 

)املستقيم( شيوعاً. ويأخذ االرتباط الخطي شكلني أساسيني. األول هو االرتباط املوجب )الطردي(، ويعني أنه إذا زاد 

أح��د املتغريين زاد اآلخر، والعكس صحيح، مبعنى إذا نقص أح��د املتغريين نقص اآلخر مثل العالقة بني رسعة قيادة 

السيارات وارتكاب الحوادث. والشكل الثاين من االرتباط الخطي )املستقيم( هو االرتباط السالب )العكيس(، ويعني 

إن��ه إذا زاد أح��د املتغريين نق��ص اآلخر، والعكس صحيح، أي إذا نقص أحد املتغريي��ن زاد اآلخر، مثل العالقة ←
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ف��إن الالعبني الرياضيني مرتفع��ي القلق يركزون أكرث عىل نتيج��ة األداء وليس 

عىل عملي��ة األداء، وكثريا ما ينش��غلون بأفكار بعيدة عن أهدافهم املنش��ودة 

)Hodge, 2004(. وأيض��ا، ف��إن نج��اح األداء يكون منبئا بالقل��ق يف املواقف 

الرياضية. فبالنس��بة إىل الالعبني أصح��اب األداء الضعيف تكون لديهم درجات 

 Smith, Smoll & Schutz,( قل��ق أعىل من الالعبني أصح��اب األداء األفض��ل

 Smith( يكون القلق متعلقا بنتيجة املباراة )1990(. وعقب املباراة )املنافس��ة

Smoll, 1990 &(. باإلضافة إىل أنه، وبغض النظر عن النتيجة، فإن قلق ما بعد 

املباراة يرتبط ارتباطا عكس��يا بتوقعات الالعب��ني عن مقدار املتعة التي حصلوا 

عليها. وهنا درس ينبغي التنبه إليه بالنس��بة إىل اآلباء الذين يبالغون يف تشجيع 

الالعبني الشباب عىل املنافسة.

وبصورة أوس��ع، فإن مس��تويات القلق املرتفعة تكون مرضة بقيمة األداء يف 

املنافسة. وعليه، فإن علامء النفس الرياضيني يعملون عىل بناء الثقة يف الالعب، 

لك��ن هناك أيضا بعض اللطائ��ف، فبعض علامء النفس يعتقدون أن املس��توى 

املتوسط للقلق هو األفضل )Tenenbaum & Bar-Eli, 1995(. فإذا كان الالعب 

ناقص االستثارة )نعسان وخامال وغري مدفوع(، أو مرتفع االستثارة )شديد التهيج 

وعصبي ومتش��تت(، فإن األداء س��يتأثر يف هاتني الحالت��ني، مقارنة مبثيله حينام 

تكون الوظائف الرياضية داخلة يف املدى األمثل الستثارة الالعب أو الالعبة. هذا 

باإلضافة إىل أن هناك تباينا كبريا بني األشخاص؛ فيظهر أن بعض الرياضيني بحاجة 

إىل الشعور بالقلق، لُتسَتثار دافعيتهم بشكل كاف، بينام هناك آخرون بحاجة إىل 

الشعور باالسرتخاء ليبذلوا ما يف طاقاتهم )Raglin & Hanin, 2000(. وبناء عىل 

ما سبق، فإن القلق ليس مثبطا عىل الدوام، بل إنه، عىل ما يبدو يعتمد كثريا عىل 

كيفية إدراك الفرد لحالته العقلية.

→ ب��ني الضوض��اء وتركيز االنتباه . ويف الحالتني يك��ون معامل االرتباط جزءا من الواح��د الصحيح، وكلام اقرتب 
االرتباط من الواحد الصحيح كان ذلك مؤرشا عىل قوة االرتباط. بينام يعني االرتباط الصفري أنه ال توجد عالقة أصال  

بني املتغريين مثل العالقة بني لون العينني أو لون الشعر والذكاء.

ه��ذا بينام يقصد باالرتباط املنحني أن العالقة ب��ني املتغريين تنتظم بصورة طردية حتى حد معني، بعدها ينفصالن، 

وتصبح الزيادة أو النقصان يف أحد املتغريين ال عالقة لها باملتغري اآلخر مثل العالقة بني التوتر واألداء. فاألداء الناجح 

يحتاج للمس��توى األمثل من التوتر وهو املتوس��ط، فإذا زاد التوتر عن املتوسط أصبح معوقا ومشتتا لألداء، وإذا قّل 

عن املتوسط، فلن يدفع صاحبه أصال لألداء، وسيكون الشخص أقرب لعدم االكرتاث بتحقيق هدفه. ]املرتجامن[.
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القلق االجتامعي

يش��ري »القلق االجتامعي« إىل مشاعر التوتر والتهيب والشعور بالذات والكرب 

االنفع��ايل، وزيادة االس��تثارة الذاتية التي ينق��دح زنادها يف املواق��ف االجتامعية 

املتوقع��ة أو الواقعية، خصوصا عندما يدرك الش��خص أنه معرض للتقييم الس��لبي 

 Crozier & Alden, 2001; Egloff, Wilhelm, Neubauer,( م��ن قبل اآلخري��ن

Mauss & Gross, 2002; kashdan, 2007( وهك��ذا، ف��إن القل��ق االجتامعي قد 

يقع كاس��تجابة فورية ملواجهات اجتامعية »حقيقية« يش��ارك فيها الفرد يف الوقت 

الراه��ن )مثل مقابلة أش��خاص جدد، وطلب موعد من ش��خص آخر، والتحدث أو 

التمثيل أمام املش��اهدين( أو يكون استجابة ملواجهات »تخيلية« حيث يتفكر الفرد 

 .)Feldman, Cohen, Hamrick & Lepre,2004( يف تفاع��ل اجتامع��ي مقب��ل

وتف��رق األدبيات بني العديد من املكون��ات الوجدانية التي تظهر بجالء يف املجتمع 

الحدي��ث، والتي تتصل اتصاال وثيقا بالقلق االجتامع��ي، ومنها قلق الكالم، والقلق 

م��ن الجمهور، ورهبة املرسح، وقلق املواعدة، والخجل، والحياء، ومخاوف االتصال، 

والح��رج االجتامعي، إىل غري ذل��ك )Bippus & Daly, 1999(. وعىل الرغم من أن 

ه��ذه املكونات يتاميز بعضها عن بعض من ناحي��ة املفهوم، فإن القلق االجتامعي 

ينظر إليه عىل أنه عنرص مركزي يف جميعها)٭(.

وهناك نوعان متباينان للقل��ق االجتامعي قد جرى التمييز بينهام يف األدبيات، 

وهام »قلق التفاعل«، و»قلق الجمهور« )Schlenker & Leary, 1982(. فمن جهة، 

نجد أن الخجل وقلق املوعد هام ش��كالن محددان من أشكال قلق التفاعل؛ بيد أن 

هذي��ن النوعني من القلق يحدثان يف التفاعالت الطارئة، التي يجب أن يس��تجيب 

األش��خاص فيها عىل ال��دوام ألفعال اآلخرين. ومن جهة أخ��رى، فإن رهاب املرسح 

وقل��ق الكالم هام نوعان مح��ددان من قلق الجمهور؛ وه��ذان النوعان من القلق 

يحدث��ان يف التفاعالت غري الطارئة، والتي يؤدي فيها األش��خاص بعض النش��اطات 

املخطط لها سلفا أمام اآلخرين.

)٭( يتداخ��ل مفه��وم القلق االجتامع��ي مع غريه من املفاهيم األخ��رى مثل الخجل والح��رج االجتامعي والرهاب 

االجتامع��ي. وملزي��د من التفاصيل الخاص��ة بهذه الفروق املهمة ميكن الرجوع إىل العدد رقم 361 من سلس��لة عامل 

املعرفة بعنوان الخجل، تأليف راي كروزير، وترجمة املرتجم األول أ. د. معتز سيد عبد الله. ]املرتجامن[.
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con- )وينظر إىل القلق االجتامعي يف الوقت الراهن عىل أنه يوجد عىل متصل 

tinuum(، أو »تدري��ج القلق االجتامع��ي )social axiety spectrum(«)٭(. وعليه 

فإن القلق االجتامعي قد يرتاوح من ناحية بني غياب القلق يف التفاعالت االجتامعية، 

من خالل الخجل املأل��وف أو الصعوبة يف التفاعالت االجتامعية والقلق االجتامعي 

املعت��دل، إىل املخ��اوف االجتامعية املس��تفحلة التي تحدث خل��ال وظيفيا، ومنها 

اضط��راب القلق االجتامعي املعمم من الناحية األخ��رى. أما عن القلق االجتامعي 

املعتدل، فقد يكون له وظيفة تكيفية حيث إن االهتامم الواقعي واملتناس��ب بشأن 

آراء اآلخرين وتقييامتهم من املمكن أن يكف الس��لوك غري املقبول اجتامعيا. ومع 

ذلك، فإن مس��تويات القلق العالية جدا وغري املناس��بة من املمكن أن تتداخل مع 

األداء االجتامعي، وعليه فمن املمكن أن تكون هذه املس��تويات املرتفعة مصاحبة 

لحاالت إكلينيكية مثل الرهاب االجتامعي. ووفق ما أشار إليه كاشدان )2007(، فإن 

تكاليف القلق االجتامعي املفرط هي تكاليف ضخمة. ومن بينها زيادة فرص أال ُيقدم 

الشخص عىل الزواج أو يواجه خربة الطالق، وكذلك نطاق كبري من اختالل الوظائف 

الجنس��ية، وقلة الش��بكات االجتامعية - قلة املس��اندة االجتامعية، والتقرير الذايت 

بانخفاض نوعي��ة الحياة، وانخفاض الوجدان اإليج��ايب، باإلضافة إىل ارتفاع مخاطر 

االنتحار وتشخيص الطب النفيس املريض. وأيضا فإن القلق االجتامعي املرتفع يرتبط 

 .)Bruch, Fallon & Heimberg, 2003(بالعديد من صعوب��ات التوافق املهن��ي

باإلضاف��ة إىل أن الدرجات عىل مقايي��س القلق االجتامعي ترتب��ط بتقدير األقران 

Arkowitz, Lich- للمهارات االجتامعية، كام ترتبط باملقاييس السلوكية املالحظة )للمهارات االجتامعية، كام ترتبط باملقاييس السلوكية املالحظة 

tenstein, Mcgovern & Hines, 1975(. وهناك عيوب محددة من بينها التفسري 

غ��ري الدقيق للهاديات غ��ري اللفظية، وصعوبات التواصل )عىل س��بيل املثال نقص 

)٭( املتصل هو التصور أو البعد الذي تنتطم يف ضوئه مختلف س��امت وخصال الش��خصية اإلنسانية، سواء أحادية 

القط��ب أو ثنائية القطب. ففي الس��امت أحادية القط��ب نجد يف القطب اإليجايب األش��خاص الذين يحصلون عىل 

الدرجات املرتفعة عىل السمة املقيسة، ويف القطب السالب يقع األشخاص الذين يحصلون عىل الدرجات املنخفضة، 

ومث��ال ذل��ك توزيع األفراد طبق��ا لدرجاتهم عىل مقياس بينيه أو وكس��لر للذكاء. ويف الس��امت ثنائية القطب مثل 

االنبس��اط – االنطواء، نجد أن أحد القطبني يتمركز فيه األش��خاص الذين يحصلون عىل أعىل الدرجات يف االنبس��اط، 

ويف القط��ب الثاين نجد األش��خاص الذين يحصلون عىل أدىن الدرجات يف االنبس��اط أو أع��ىل الدرجات يف االنطواء. 

ويتوزع األش��خاص عىل كل هذه الس��امت توزيعا اعتداليا، بحيث يحصل قرابة ٪70 منهم عىل درجات متوس��طة ملا 

نقوم بقياسه. ]املرتجامن[.
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الطالق��ة والتعبري يف الكالم التحاوريBruch,2001; (؛ والتقرير الذايت لقصور املهارة 

املتعلقة باملحادثة الش��فهية الفعالة، وضعف تقديم الذات وتفسري املعلومات غري 

.)Strahan, 2003( اللفظية

ويف الس��ياق ذاته، فإن القلق االجتامعي يرتبط بتغريات واضحة يف الس��لوك 

تظهر يف أثناء التفاعالت االجتامعية، َحْيُث ُيالِحظ األشخاص غري القلقني أن خرباتهم 

مع األش��خاص القلقني اجتامعيا تش��ري إىل أن تفاعالتهم غريبة أو »مس��تهجنة« 

)Heerey & Kring, 2007; Wenzel & Finstrome, 2005(. وبالنس��بة إىل 

األش��خاص الذين يعانون القلق االجتامعي املرتفع، فإنهم يهتمون كثريا باالنطباع 

الذي يرتكونه يف اآلخرين، وباألخص املدى الذي س��يظهر به قلقهم لآلخرين. فهم 

يركزون عىل مشاعر القلق والخربة املتعلقة باملعرفة، والتقييامت السلبية الذاتية 

 Abbott & Rapee,( ل��ألداء يف أثناء املواجهات االجتامعية املتوقعة أو الحقيقية

2004( . وعلي��ه فإن تقييمهم لذواتهم يكون س��لبيا، ورمب��ا يكون ذلك نابعا من 

س��بب مقبول، كام لو جرى تقييم أدائهم االجتامعي بصورة سلبية أيضا من قبل 

.)Cartwright - Hatton,Tscherntz & Gomersall, 2005( أشخاص آخرين

إن األش��خاص القلقني اجتامعيا ينزعجون بشأن النتائج االجتامعية ويعلقون 

أهمي��ة عىل امتداح اآلخرين له��م إيجابيا. ومع ذلك، فإن خربتهم تتس��م بعدم 

األم��ان في��ام يتعلق بقدرتهم ع��ىل إيصال االنطباع املناس��ب عن أنفس��هم إىل 

اآلخري��ن. وعليه فإنه��م يعتقدون أن س��لوكهم االجتامعي س��تكون له عواقب 

وخيم��ة مثل اإلذالل أو الرفض العلني��ني )Clark & Wells, 1995(. وعالوة عىل 

ذلك، فإنه عندما يقارنون بنظرائهم األقل منهم قلقا، فإن األشخاص الذين يعانون 

القلق االجتامعي املرتفع يتنبأون ألنفس��هم باألداء االجتامعي السيئ، كام أنهم ال 

يق��درون األداء االجتامعي الفعيل حق ق��دره يف املواقف االجتامعية، كام تراهم 

ينش��غلون مبعالجة ما بعد الحادثة بطريقة أكرث س��لبية من األشخاص األقل قلقا 

. )Dannahy & Stopa, 2007( اجتامعيا

ومييل األفراد الذين يعانون القلق االجتامعي إىل تكوين رؤية س��لبية للتقديم 

الذايت عن أنفس��هم )Vassilopoulos, 2008(، فاالس��تثارة القلق��ة أثناء التفاعل 
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االجتامعي تنبع بشكل كبري من االهتاممات املتعلقة بالتقديم الذايت )مثل التقييم 

السلبي للذات، وظهور عالمات القلق، مثل االرتعاش والتململ أو التعرق(. وتؤدي 

ه��ذه االهتاممات إىل زيادة االنتباه املركز عىل ال��ذات، والذي قد يزيد من القلق 

االجتامع��ي عرب التفاعالت االجتامعية. وعندما يرتف��ع االهتامم املركز عىل الذات، 

ف��إن الق��درة عىل الرتكيز عىل التفاع��ل االجتامعي قد تنخفض م��ن ناحية أخرى، 

 Heerey & Kring,( وهذا يؤدي إىل سلوكيات اجتامعية مفككة من ناحية أخرى

2007(. أما يف أثناء التفاعل االجتامعي، فإنه فمن املحتمل أن مزاج الشخص الذي 

يع��اين القلق االجتامع��ي يركز عىل الذات، ويتوقع الفش��ل، وال يلحظ أي عالمات 

بالقب��ول، أو بتقييم��ه إيجابيا من قبل اآلخرين. وبس��بب وجود القلق االجتامعي 

الذي ميزق عددا من الجوانب املهمة للس��لوك االجتامعي )منها عىل س��بيل املثال 

تواصل االنفعاالت اإليجابية، وصقل وتآزر التفاعل االجتامعي، واالبتس��امة(، نجد 

أن األفراد القلقني اجتامعيا رمبا ُتثار داخلهم اإلدراكات الس��لبية من دون قصد يف 

الوقت الذي يس��عون فيه إىل تحاشيها. وعالوة عىل ذلك، فعىل الرغم من رغبتهم 

يف األداء االجتامعي الس��وي والسلس، فإن األش��خاص الذين يعانون قلقا اجتامعيا 

يتجهون إىل االنخراط يف االنتب��اه والحديث املركز عىل الذات، ويطلبون تطمينات 

 Heerey &( متعددة من اآلخرين الذين يتفاعلون معهم، كام تكون أسئلتهم قليلة

Kring, 2007(. وتبدو إش��ارات القلق عىل أنها ليست يف محلها وأنها غري مريحة. 

ومن ثم، فإنها تعمل عىل تقليل احتامل التفاعالت االجتامعية يف املس��تقبل. وعىل 

العكس م��ن ذلك، فإن بروش )2001( يرى أن قصور بعض يف املهارات االجتامعية 

ق��د يعك��س مهارة تعلم غ��ري كافية أكرث من كون��ه َخَلال يف األداء بس��بب حاالت 

التداخل املعريف.

وهن��اك بعض املؤلفني )مث��ل: Leitenberg, 1990( الذي��ن يعرفون القلق 

االجتامعي رصاحة مبصطلحات التقييم االجتامعي، فاألشخاص القلقون اجتامعيا 

هم الذين يقللون من قيمة ذواتهم بأنفسهم، وكثريا ما ينزعجون بشأن ظهورهم 

بص��ورة غري جذابة، أو أنه��م حمقى أو مملون، وهذه أمور ليس لها أس��اس يف 

الحقيق��ة. وانطالقا من هذا املنظور، فإن أس��اس القلق االجتامعي يتمثل يف أن 

الش��خص يكون مدفوع��ا لتكوين انطباع مفضل عن��د اآلخرين، لكنه يخاف من 
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 Leary,( أن اآلخرين س��ريون ذلك قارصا وغري مالئم، ومن ثم س��يقابل بالرفض

2001(. وع��ىل نقيض ذلك، يش��ري كروزير وألدن )2001( إىل أن بعض أش��كال 

القلق االجتامعي ليس��ت تقييمية بطبيعتها مثل رهاب األجانب، أو تبادل املزاح 

مع البائع، أو س��ائق الحافلة. وعليه فقد توصلت الدراس��ات الس��يكومرتية إىل 

أن هناك س��امت واضحة تتعلق بأنواع القلق الخاص��ة بالتقييم، واالنفصال عن 

األش��خاص املهتمني واإلفصاح عن الذات )Endler, 2002(. باإلضافة إىل تشابهه 

مع األشكال االجتامعية التقييمية األخرى للقلق، نجد أن القلق االجتامعي يتميز 

بكل من جانبي الس��مة والحالة. فعىل سبيل املثال، فإن كروزير وألدن )2001( 

قد ح��ددا املواقف االجتامعية غري املألوفة، والفروق يف القوة واملكانة، باإلضافة 

إىل األعداد الكبرية من األشخاص، كعوامل موقفية تثري حالة القلق لدى األشخاص 

املرتفعني يف سمة القلق االجتامعي. وعالوة عىل ذلك، فإن التمييز بني املكونات 

الوجدانية واملعرفية لحالة القلق هي بعينها التي جرى التعرف عليها بالنسبة إىل 

القلق االجتامعي، عىل نفس شاكلة ما تم التوصل إليه بالنسبة إىل قلق االمتحان 

.)Sarason, Sarason & Pierce, 1990(

وبالنس��بة إىل األش��كال األخرى للقلق التقييمي، فإن القلق االجتامعي قد يخل 

ب��األداء االجتامعي عن طري��ق تغيري املصادر املحددة لالنتب��اه يف املعالجة املرتبطة 

بال��ذات )Sarasonet et al,1990(. وباإلضافة إىل ذلك، فإن النامذج املعرفية للقلق 

تؤك��د أهمية معالجة املعلومات املش��تقة من املخطط��ات املختلة وظيفيا يف ارتقاء 

واس��تمرار األش��كال الش��ديدة للقلق االجتامعي. ويف واقع األمر، فقد جرى التعرف 

ع��ىل العديد من التحيزات املعرفية يف القلق االجتامعي، التي تس��اهم يف التعبريات 

واملعتقدات السلبية عن الذات بصدد السلوك املختل وظيفيا يف املواقف االجتامعية 

)Klark & McManus, 2002(. أم��ا التمرك��ز املفرط حول الذات، فهو أمر معضل، 

حيث إن الكفاءة يف الس��ياقات االجتامعية مرتبطة باإلقبال عىل األش��خاص اآلخرين 

يف البيئة.

ويق��دم الجدول الت��ايل )1 - 2( ملخصا لبعض الس��امت العام��ة ألنواع القلق 

التقييمي، متسقا مع ما ناقشناه يف األجزاء السابقة.
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 الجدول )1 - 2( أنواع القلق التقييمي: بعض املالمح الشائعة

الوصفاألبعاد

 التميزات بني حالة القلق مقابل السمة مذكورةاملفاهيم

األطر السائدة
 النامذج التعاملية والتفاعلية التي تربط معالجة املتطلبات املوقفية

 بكل من االستعدادات الشخصية املستقرة والهاديات املوقفية.

الجوانب

التفكري )االنزعاج،  املعريف  الجانب  رئيسية:  ثالثة جوانب   هناك 
 الالعالقي، واألفكار السلبية ذاتية املرجع، إلخ(، والجانب الوجداين
والجانب املدركة(،  واالستثارة  الجسدية،  واالستجابة   )التوتر، 
 السلويك )املهارات القارصة، والتباطؤ، وسلوكيات التجنب، إلخ(.

املراحل الزمنية
الوقت، مرور  مع  تتكشف  عملية  أنه  عىل  القلق  إىل   ينظر 
املثال: سبيل  عىل  )منها  مميزة  مراحل  لها  العملية   وهذه 

التوقع، واملواجهة، والحل(.

 املقدمات الشخصية/
الذاتية

 تقييم صعوبة املهمة، والكفاءة الشخصية والنتائج املستقبلية،
 واألهمية الذاتية للموقف، واالستعدادات واملهارات، ومفهوم
القلق، وسمة  املعرفة،  وراء  وما  الذات،  وفعالية   الذات، 

 والخربات واملهارات املتعلقة باملجال الشخيص.

القلق واألداء
ارتباطات تقرتب من البعدية  التحليل   تظهر دراسات تحليل 
إىل بالنسبة  أعىل  فهي  كل  واألداء، وعىل  القلق  بني   0.20  - 

 ارتباطات االنزعاج من االنفعالية.

 النامذج السببية
 واآلليات التي تقف

 خلف اضطرابات األداء
املرتبط بالقلق

 قصور االنتباه املعريف، وقدرة محدودة للذاكرة العاملة، وتحيز
 االنتباه، واإلعاقة الذاتية، وتجنب التعامل مع القلق يؤدي إىل

 قصور يف املهارات، وخلل وظيفي يف التنظيم الذايت.

الفروق بني الجامعات
 تبني أن مستويات القلق عند اإلناث هي األعىل. كام تبني أيضا

 وجود بعض الفروق بني الجامعات الثقافية والعمرية.

املصدر: اعُتامد عىل زيدنر وماثيوس )2005(

)trauma( والصدمة )terror( القلق املرتبط باإلرهاب
تتمثل املجاالت األساس��ية لدراس��ة القلق الش��ديد يف بحث اس��تجابات القلق 

والضغوط لألحداث الصادمة مثل االعتداء الجس��دي )االغتصاب عىل سبيل املثال(، 

والكوارث الطبيعية )الزالزل عىل س��بيل املثال(، وخربات معارك الجنود. وعليه، فإن 
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املس��تويات املرتفعة للضغوط الحادة تتبع ه��ذه الحوادث، لكنها تختفي يف غياب 

الصدمة املس��تقبلية. ومع ذلك فإن عددا قليال من األفراد قد يش��عرون باس��تمرار 

بالقلق التايل للصدمة لعدة س��نوات بعد الحادثة. ومييز األطباء النفسيون اضطراب 

الضغوط التالي��ة للصدمة عىل أنه اضطراب قلق مميز)٭(. ومن بني األعراض العامة 

له��ذا االضطراب القل��ق املرتف��ع واألرق، و»ذكريات املايض« للح��وادث الصادمة، 

وتص��دع العالقات الطبيعية. وس��وف نلقي الضوء عىل القل��ق الناتج عن الصدمة، 

وذلك بالرتكيز عىل مجال بحثي واحد والذي أصبح لألس��ف مجاال بارزا يف السنوات 

األخرية وهو: القلق الناتج عن الهجامت اإلرهابية. 

ينظر إىل اإلرهاب حاليا عىل أنه مش��كلة أمنية منترشة عمت بها البلوى س��ائر 

دول الع��امل وخطٌر مدمر تواجهه البرشية بأرسها اليوم )Laqueur, 1999(. ويعرف 

اإلرهاب عىل أنه ش��كل مدفوع من أشكال العنف السيايس واأليديولوج�ي والديني 

 Higson - Smith, 2002; Hamden,( واالجتامعي موجه يف األس��اس نحو املدنيني

2002(. ولنصل إىل نتائج إسرتاتيجية، فإن أعامل اإلرهاب يقصد بها الرتويع وإيجاد 

ش��عور ُمش��ل من الخوف والقلق والهلع واالضطراب والش��ك وغريها من املشاعر 

 )terror( النفسية األخرى التي تصيب األشخاص املس��تهدفني بالشلل. إن اإلرهاب

يه��دف إىل إظهار قدرة الفصائل السياس��ية أو األيديولوجي��ة عىل الرضب والتدمري 

وإحداث ارتباك يف املجتمع يف أي مكان ويف أي زمان.

إن الطبيع��ة املروع��ة لإلرهاب تتجاوز خرباتنا اليومية، وم��ن ثم يجري تقييمها 

بانتظ��ام ع��ىل أنها باعثة عىل القلق م��ن حيث تهديدها للحياة، ووقوع الخس��ائر، 

باإلضافة إىل التبعات البدنية والنفسية )Zeidner &Ben - Zur, 1994(. ومن خالل 

اس��تخدام التالعب والرتهيب النفيس، فإن اإلرهابيني يهدفون إىل افتعال قلق متباين 

فيام يتعلق بالتهديد الفعيل لإلصابة والعجز )Friedland & Merari, 1986(. فعن 

)٭( اضط��راب الضغ��ط الت��ايل للصدمة هو اضط��راب نفيس يصيب األف��راد الذين تعرضوا لك��وارث مثل الحروب 

والزالزل والفيضانات والنزاعات العرقية والطائفية، وما يرتتب عىل ذلك من ترشيد لألفراد وتعذيب وخطف واعتقال 

واغتصاب وغريها من الضغوط النفسية شديدة الوطأة التي يرتتب عليها أعراض مرضية يتم تشخيصها طبقا ملحكات 

الدليل التش��خييص واإلحصايئ لالضطرابات النفس��ية يف طبعته الخامسة تشمل الخوف والقلق واالكتئاب ومحاوالت 

االنتحار، ويعد مقياس بالك وزمالئه الذي نرشه عام 1990 هو أش��هر مقاييس التقدير النفيس لهذا االضطراب، ويتم 

في��ه قياس هذه األعراض يف الوقت الراهن وعىل مدى الحياة ملتابعة تطورها حينام يكون الش��خص خاضعا للعالج. 

وكذلك ميكن استخدامه كمقياس مخترص للمتابعة يف بحوث الوقاية املوسعة ألنه يقدم يف صورة مقابلة. ]املرتجامن[.
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طريق اختالق خوف وعجز وبايئ، فإن اإلرهاب كثريا ما يجرد ش��عور الفرد من األمن 

واألمان الش��خيص للعامل املألوف. فلو انعزل الفرد عن أحبابه، فإن ذلك س��يثري قلق 

االنفصال الشديد )Raphael, 2007(. لكن األوصاف املبالغ فيها للهجامت اإلرهابية 

يف وسائل اإلعالم لتؤدي إىل تفاقم القلق، بل من املمكن أن تزيد من حدة الصدمة 

الجامعي��ة الضاغط��ة وتطيل من أمدها. لق��د أوجد التق��دم يف التقنية اإلعالمية 

قن��اة للبث الرسيع ملش��اهد اإلرهاب والعنف لحظة وقوعه��ا وبتفاصيل دموية. 

وعىل الرغم من أن وس��ائل اإلعالم ال تقصد التهويل من مقدار الخوف واإلرهاب 

والغضب الذي يعايشه أفراد املجتمع، فإنها ال ترى أيضا أن دورها الرئييس يتمثل 

يف واق��ع األمر يف تهدئ��ة الناس وب��ث الطأمنينة يف نفوس��هم يف أوقات الصدمة 

 .)Jone, Greenberg & Wesseley, 2007( القومية

إن الهج��امت اإلرهابي��ة هي أعامل بغيض��ة وضاغطة عىل وج��ه الخصوص، 

كام تتس��بب يف إثارة القلق، وذلك لعدة أس��باب )انظر:Zeidner, 2006 (. بادئ 

ذي ب��دء، فإن اإلرهاب ميثل تهديدات خطرية لحياة األش��خاص ولألمن الش��خيص، 

ويعرض الش��خص للدمار واإليذاء وقد يصل األم��ر إىل الوفاة. وقد أُجرَيت أبحاث 

يف عدة س��ياقات خاصة، مث��ل آثار الهجامت عىل برجي التج��ارة يف الحادي عرش 

من س��بتمرب)٭(. وعليه، فإن اإلرهاب يقلل من ش��عور األفراد باألمان، كام يزيد من 

ح��دة التوتر النفيس، والقل��ق، وإضعاف املعنويات. وأحيانا قد تس��يطر املخاوف 

بش��أن الهجامت اإلرهابية عىل اإلدراكات االجتامعية يف الحياة اليومية. فالهجامت 

اإلرهابية تقوض ش��عور الفرد بس��عة الحيلة، وكثريا ما تس��بب فقد شعور الفرد، 

بل واملجتمع باألمن والصالبة والتامس��ك. وحيث إن اإلحس��اس بالهجامت ال ميكن 

التنبؤ به باإلضافة إىل كونه إحساس��ا مستمرا وخارج السيطرة الشخصية، فإنه يثري 

القل��ق بداخ��ل الش��خص )Baum, Singer, & Baum, 1981(. وف��وق كل ذلك، 

فإن اإلرهاب ه��و تهديد وجودي، وعليه فإنه يتح��دى الرؤية العاملية عن طبيعة 

اإلنسان )Dunkel,2002(. إن اإلرهاب يزيد من حاجتنا إىل التفكري يف كلمة متوقع 

)٭( يشري املؤلفان يف هذا السياق إىل أن انتفاضة األقىص كانت شكال من أشكال اإلرهاب مياثل ما حدث لربجي التجارة 

العاملي يف الحادي عرش من سبتمرب، وهذا يعكس تحيزا من قبل هذين املؤلفني. فكيف ميكن تسمية مقاومة االحتالل 

البغيض، مبا يقوم به من انتهاكات مش��ينة ضد الش��عب الفلس��طيني إرهابا، يف الوقت الذي تقوم فيه قوات االحتالل 

الصهيوين بكل أشكال الدمار والعنف والقتل ضد املدنيني األبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني األعزل؟. ]املرتجامن[.
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ومتامس��ك )Van der Kolk & McFarlane,1996(. ومن ثم، فإن اإلرهاب يخل 

باملشاعر الذاتية الحيوية املتامسكة التي تظهر يف سياق الخربات الطبيعية العالقية، 

 .)Brothers, 2003( كام يذهب بثقة الشخص يف نفسه ويف اآلخرين أدراج الرياح

ب��ل واألدهى من ذلك واألم��ر، أن النية القبيحة الحاقدة لهؤالء األش��خاص الذين 

يقرتف��ون الجرائ��م اإلرهابية ميكنهم أن يضعوا أبناء املجتم��ع يف حلقة مفرغة من 

الخوف والغضب.

أظهرت دراس��ة لبعض املناطق التي يس��ودها اإلرهاب أن م��ا يقرب من 45 يف 

املائة من العينة محل الدراسة قد تعرضوا بشكل مبارش لإلرهاب، أو أن لهم أصدقاء 

 .)Bleich,Gelkopf & Solomon, 2003( وأقارب قد تعرضوا للهجامت اإلرهابي��ة

وتظهر هذه الدراس��ة أن ما يزيد عىل 60 يف املائة من املش��اركني شعروا بأن حياتهم 

يف خط��ر، وأن 70 يف املائة م��ن العينة قالوا إنهم عانوا عىل األقل عرضا واحدا من 

أع��راض الصدمة. ومام يثري االهتامم أن ش��يوع تلك األعراض م��ع معايري أعراض 

اضط��راب ضغوط ما بع��د اإلصابة كان مش��ابها لتلك التي جرى اكتش��افها بعد 

الح��ادي عرش من س��بتمرب بني قاطني نيوي��ورك )Galea et al., 2002(. وتش��ري 

دراس��ة أخرى)Hobfoll et al., 2009(، إىل أنه عىل رغم أن أغلبية املش��اركني مل 

يتعرضوا لخربة هجوم إره��ايب مبارش، فإن التعرض غري املبارش للضغوط والصدمة 

غ��ري املبارشة، ومنها الخ��وف من أن يتم تفجري الحافلة أو مطعم البيتزا، قد تكون 

يف حقيقة األمر مس��اوية يف الشدة كأن هؤالء األش��خاص تعرضوا لها مبارشة. كام 

يصعب أيضا إيج��اد طرائق فعالة للتعامل مع هذه األحداث الضاغطة مع وجود 

ضعف يف التحكم الش��خيص. فمعايري التعامل مع هذه األحداث مثل االبتعاد عن 

األس��واق التجارية املزدحمة أو املطاعم تتداخل مع الس��عي إىل تحقيق األهداف 

الطبيعية للحياة، كام تسبب اإلخالل بسري الحياة اليومية.

لك��ن هناك س��ؤاال ذا أهمية كبرية وه��و: ما اآلثار الرتاكمي��ة للتعرض طويل 

األمد لإلرهاب؟ هناك لألسف إجابتان متضادتان لهذا السؤال. األوىل هي التطعيم 

)inoculation( – وهذا يعني أن األش��خاص الذين مترس��وا عىل الخربة الصادمة، 

سيكونون أحسن حاال. واإلجابة الثانية، تعتمد عىل فكرة سييل )1956( عن الطاقة 

التكيفي��ة املحدودة، وتتمثل يف اس��تنزاف املوارد عىل امل��دى البعيد. وبالتايل فإن 
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كل ش��خص من املتوق��ع أن يكون لديه مقدار محدود من امل��وارد التكيفية التي 

تس��تهلك وال تتجدد. فكل تعرض ملثل هذه الهجامت يس��تنزف من هذه املوارد 

وتتزايد الضغوط الش��خصية وترتاكم مبرور الوقت، إىل أن يصل الش��خص يف نهاية 

املطاف إىل االنهيار واإلنهاك. ونظرا إىل أن الرسعة التي تستخدمها الطاقة التكيفية 

تعد دالة لتكرار وش��دة واس��تمرار الضغوط، فهذا ال يبرش بقدرات وموارد متكن 

أفراد املجتمعات الذين يتعرضون لضغوط مزمنة جراء العنف السيايس من حسن 

التعامل معها.

الخالصة:
القضايا الرئيسية يف بحوث القلق

نتوق��ع أن قراء القرن الحادي والعرشين ليس��وا بحاجة إىل مزيد من اإلقناع 

بأن القلق شعور شائع يؤثر يف قدرتنا عىل العمل بفاعلية يف العديد من املواقف. 

ويحدون��ا األمل أن يقدم ه��ذا الفصل التمهيدي إملاح��ة للتحديات التي تواجه 

الباح��ث الذي يرغب يف التعرف عىل األس��س النفس��ية للقلق. وهناك تحديات 

ثالثة بارزة:

• القل��ق هو مكون متعدد الجوانب. فرمبا نش��عر ب��ه كانفعال ذايت )حالة 
شعورية(، وكحالة جسدية لالستثارة الالإرادية )الذاتية(، وكاضطرابات يف التفكري، 

وتغريات يف السلوكيات االجتامعية التعبريية. وعىل الباحثني أن يتنبهوا يف التمييز 

بني الجوانب املختلفة للقلق مع الحفاظ يف الوقت ذاته عىل وحدة هذا االنفعال.

• للقل��ق وظائف متعددة. يخربنا علم النف��س التطوري بأن القلق تكيفي، ومل 
نكن لنكتب عنه دون اإلش��ارة إىل فوائده املأثورة، التي اقتبس��ناها من أسالفنا من 

الب��رش وما قبل الب��رش. أضف إىل ذلك أن هن��اك وفرة من األدل��ة التي توضح أن 

القلق قد يتداخل مع العمل الفعال، عىل سبيل املثال، أثناء االمتحانات والتقييامت. 

غ��ري أن القلق املفرط قد ي��ؤدي إىل عدم التكيف عندما يأخذ ش��كل االضطرابات 

اإلكلينيكية مثل القلق املعمم، والهلع، وجميع أشكال الرهاب، واضطراب ضغوط ما 

بعد الصدمة. وعىل ما يبدو فإننا بحاجة إىل مزيد من البحث عن األغراض الوظيفية 

للقلق، وكيف ميكن أن يساء استخدامها ملا فيه رضرنا.
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• يتم الش��عور بالقلق يف سياقات متعددة. لقد عرضنا باختصار بعض امليادين 
الرئيسية التي يؤثر بها القلق يف حياتنا الواقعية. فكثريا ما يزداد القلق يف السياقات 

التقييمي��ة التي يجري فيها اختبار الش��خص أو الحكم علي��ه، ومنها قلق االمتحان، 

وقل��ق الرياضيات، وقلق الحاس��وب، والقلق الريايض. كام ميك��ن تصور التفاعالت 

االجتامعية الطبيعية عىل أنها مصدر من مصادر النقد والفشل، مام يؤدي إىل زيادة 

القلق االجتامعي. أما الخطر الجس��دي، فإنه يبعث يف بادئ األمر عىل الخوف أكرث 

م��ن القلق، لك��ن املجتمعات التي تعاين ويالت الحروب أو اإلرهاب س��وف تعرف 

هي األخرى معنى القلق عرب الهجامت املستقبلية. إن املفاهيم العامة للقلق ميكن 

أن تس��اعدنا عىل فهم هذه السياقات املختلفة. لكن لكل سياق من هذه السياقات 

س��امته الخاصة به. فعىل س��بيل املثال، من األس��هل للطالب أن يتحكم يف مصريه 

األكادميي أكرث من الش��خص الذي يسعى إىل تجنب التهديدات االجتامعية الواسعة 

كاإلرهاب مثال. إننا نحتاج إىل نظرية عامة للقلق بجانب التقديرات التي تركز عىل 

سياق األشكال املختلفة للقلق يف الحياة الواقعية.

وباختص��ار، فإن جزءا متهيدي��ا كالذي بني أيدينا ال يؤمل من��ه أن يقدم كل ما 

يحويه النس��يج الرثي والخصب ألبحاث القلق، ال��ذي تطور عىل مدار القرن األخري 

أو م��ن قبله. وس��وف نحاول تقديم بعض املوضوعات الرئيس��ية والخالفية يف هذا 

املج��ال، إضافة إىل النظريات ونتائ��ج األبحاث املحورية يف هذا املجال. وعىل الرغم 

من أن هناك عادة قدمية الس��تخدام الحكم اإلكلينييك لفهم القلق، فإننا سوف نركز 

ع��ىل أهمية القياس الكمي للقلق كأس��اس للبحث العلم��ي. ويتناول الفصل الثاين 

من هذا الكتاب إس��رتاتيجيات القياس، كام يقدم عرضا تقييميا لالستبيان الذي يعد 

أكرث أس��اليب القياس ش��يوعا، ويصف نقاط القوة والضع��ف فيام يتعلق بالطرائق 

األخرى. إن القياس يسمح باختبار النظريات الصارمة، كام أن طبيعة القلق متعددة 

الجوانب ستنعكس يف العديد من وجهات النظر النظرية.

وس��وف نقدم يف الفصل الثالث، ملحة تاريخية عن النظريات املبكرة للقلق 

مصحوبة بتفاصي��ل نقدية لوجهات النظر البيولوجية واملعرفية التي تس��ود يف 

واقعن��ا اليوم. ول��يك نحكم عىل النظري��ة بأنها جيدة، فال بد أن تس��اعدنا عىل 

فهم أس��باب القلق ومرتتباته أو نتائجه، وس��وف نعالج هذه القضايا يف الفصلني 
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الراب��ع والخام��س عىل الرتتيب. ويق��دم لنا علامء النف��س البيولوجيون وعلامء 

النفس املعرفي��ون معلومات مقنعة عن جذور القل��ق. وتتمثل املعلومة األوىل 

يف التأث��ريات الجيني��ة عىل الدوائ��ر العصبية املتحكمة يف االنفع��ال أثناء ارتقاء 

الطفل )Child’s development(. لكن هناك معلومة أخرى مضادة لس��ابقتها 

وه��ي أن عمليات التعلم االجتامعي التي تبن��ي التكوينات والعمليات املعرفية 

الداخلية التي تقدم عدسة من خاللها يجري فهم التهديدات واملخاطر املحتملة 

وكيفية الوقاية منها. وعىل العكس من ذلك، فإن التفس��ريات النفس��ية املعرفية 

ق��د حققت نتائج أك��رث نجاحا عن كيف يؤثر القلق يف الس��لوك. )وللعلم: كالنا 

ع��امل نفس معريف(. ونقدم يف الفصل الخامس مراجعة آلثار القلق واألداء وننظر 

إىل النامذج املعرفية ملعالجة املعلومات، والضبط التنفيذي، وتنظيم الذات التي 

توض��ح النتائج املوضوعي��ة للقلق واالنزعاج املرتفعني. أما يف الفصل الس��ادس، 

فإننا ننظر إىل القلق عىل أنه مشكلة معيشية، يتسبب يف إلحاق الضيق والضغط 

بالفرد الس��وي، وامل��رض اإلكلينييك للذين يعان��ون اضطرابات القل��ق. وعليه، 

فإن التفس��ريات النفس��ية املعرفية لديه��ا الكثري لتعرضه، فيام يتعلق بتفس��ري 

إس��رتاتيجيات التعامل مع القلق التي يستعني بها األشخاص عادة لتخفيف حدة 

القلق الذي يعانونه وآثاره، وكذلك العالجات السلوكية املعرفية لألشخاص الذين 

يعانون قلقا إكلينيكيا. وعىل رغم ذلك، فإن فاعلية العالجات الدوائية تش��ري إىل 

أن الجسد ال يقل أهمية عن العقل.

وس��وف نناقش يف الفصل الختام��ي بعضا من هذه املوضوعات الرئيس��ية. 

وس��وف نق��دم حالة للنامذج النفس��ية املعرفية كمثال س��ائد يف هذا املجال إىل 

اليوم. وتش��تمل اإلنجازات الرئيس��ية لهذا املنحى املعريف عىل ش��واهد عىل دور 

التقيي��م والتعامل املعريف يف العملية التي من خاللها ينمو القلق، وش��واهد عىل 

اكتس��اب املعتقدات الذاتية الراس��خة كتأثري ارتقايئ مس��تقر عىل القلق السوي 

واإلكلينييك، كام تش��تمل أيضا عىل شواهد لدور التحيزات يف معالجة املعلومات 

كمصدر م��ن مصادر تغري األداء أثناء القلق. ويف الوقت نفس��ه هناك الكثري عن 

القلق مام عجزت النامذج املعرفية املعيارية عن اإلملام به، ليس فقط تعبرياته يف 

أداء الوظائف العصبية فقط. وسوف نشري إىل أن وجود إطار أوسع للعلم املعريف 
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)Cognvtive Science( من ش��أنه أن يقدم تفس��ريات أكرث شمولية. ومثل هذا 

اإلطار سوف يتواءم مع علم األعصاب املعريف للقلق الذي يتكامل مع التفسريات 

البيولوجي��ة واملعرفية، ك��ام يقدم فهام أكرث عمقا للتنظي��م الدافعي للقلق. كام 

س��نلقي الض��وء أيضا عىل بع��ض التحدي��ات والصعوبات الجذري��ة التي تلحق 

بالنم��وذج املعريف، ومنها محاوالت تجديد التفس��ريات الفس��يولوجية األوىل عن 

القلق، واملنظور النفيس االجتامعي الذي ينصب عىل دراسة األفراد عرب اتجاهات 

واس��عة تظهر جليا يف بيانات الجامعة. وس��وف نرتك للق��ارئ مهمة اإلجابة عن 

الس��ؤال نفس��ه الذي طرحناه من قبل وهو: كيف نوفق بني طبيعة القلق ذات 

الجوانب املتعددة مع وضعه كانفعال موحد؟
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عندما ميكنك قياس ما تتحدث عنه، تستطيع أن 

تعرف شيئا ما عنه، ولكن عندما ال ميكنك قياسه 

فإن معرفتك به ستكون هزيلة وغري ُمرضية. 

)لورد كيلفن(

أعللرب أبراهللام كابللان )1964( يف كتابه 

الكاسللييك عللن مناهللج البحللث يف العلللوم 

االجتامعيللة، »إدارة االسللتجواب«، عن أسللفه 

من تركيز علللامء العلللوم االجتامعية يف بعض 

األحيان بدرجة كبرية جللدا عىل القياس الكمي 

للتكوينات، بدال من استثامر جهودهم املعرفية 

يف تفسللري املعنى والقيمة املحتملة للتكوينات 

التللي يحاولون قياسللها. ولتوضيح ذلك، يعرض 

خربة إحباط أحد األشخاص املشاركني يف دراسة 

السلوك الجنيس للذكور واملعروفة جيدا أللفريد 

ما أفضل الطرائق لتقييم 
القلق؟

2

 
»قلللد يكللون القللللق مفيلدا يف 
دفلللع الشللخص إىل التعامل مع 

تهديد محتمل«
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كينزي يف الثاثينيات من القرن املايض. فقد اشتىك الشخص املعني من مرارة الرضبة 

القاضيللة التي تعرضللت لها ذاته الذكوريللة، فوفقا ملا ذكره »مل يهتللم مبا قلت له، 

)يعني الشخص الذي قام بإجراء املقابلة الشخصية معه(، لقد تطلع إيل فقط ونظر 

يف عيني مبارشة وتسللاءل: كم عدد املرات؟«. فقد رأى الشللخص املشللارك يف عيني 

الشللخص القائم باملقابلة أن سللؤاله عن تكرار أدائه الجنيس أقل أهمية بكثري من 

الواقللع الفعللي لحالته، والتللي كان يتعني عليه أن ينفذ إليها حتللى يقيمها بصورة 

موضوعية. وهذا يعني أن الشللخص املشللارك يف املقابلة شعر بيشء مختلف متاما. 

أليس كذلك؟

ويعللد القياس، القائم عىل »التكميم«، ركيزة أساسللية لعلم النفيس العلمي)٭(. 

ومن الشللائع أن التقدم املتحقق يف مجال العلوم يسللري جنبا إىل جنب مع التقدم 

املتحقللق يف قياس املفاهيم األساسللية لهللذه العلوم. ويف حقيقة األمر، وكام أشللار 

ثورندايك صاحب نظرية التعلم الشهرية، أنه يف حالة وجود هذا التكوين يف الطبيعة، 

فسللوف يكون قابا للقياس. وإذا مل يكن كذلللك، فلن نتمكن من الحصول عىل أي 

بيانات تدعم وجود هذا التكوين. ومبعنى أكرث شللموال، ميكن فهم القياس عىل أنه 

عملية يتم تنفيذها يف العامل الفعي، يتم فيها تخصيص رقم أو رمز ألشياء أو أحداث 

وفقللا للقاعدة الواضحللة )Stevens, 1946(. ومن ثم، ميكللن تعريف القياس عىل 

أنلله قاعدة لتحديد أرقام معينة ألهداف معينة بطريقة ما من شللأنها متثيل مقدار 

السامت )Nunnally, 1978, p. 3(. ويشمل هذا التعريف ثاثة عنارص مميزة:

• مجموعللة مللن الكائنات يتللم إخضاعها لعمليللة القياس )الفللران البيضاء، 
والكاب، والشللمبانزي، واملجندون بالقوات العسللكرية، والطلبة الجامعيون 

وأساتذة الجامعة(.

• فئة أو مجموعة من الرموز متثل قيام مختلفة للمقياس املستخدم )عىل سبيل 
املثال، 0، 1، ...(.

• قاعدة رصيحة ملطابقة العنارص املتعلقة بهاتني الفئتني.
)٭( يعد القياس الكمي هو الركيزة األساسية لعلم النفس العلمي، من دون أن ُنغفل أهمية القياس الكيفي، والذي 

يتيح لنا الخروج بدالالت ومعاٍن نفسللية واجتامعية للظواهر املقيسللة، ال تتحقق مللن خال القياس الكمي. وميكن 

هنا الرجوع لكتاب البحوث الكيفية يف العلوم االجتامعية تأليف شللارلني- بيرب، وباتريشلليا ليفي، ترجمة أ. د. هناء 

الجوهري، ضمن منشورات املركز القومي للرتجمة مبرص ]املرتجامن[.
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وحتى يكون القياس ذا فائدة، يجب أن تكون قواعد ربط األهداف املراد قياسها 

باألرقللام أو الرموز قواعد واضحللة ورصيحة وعملية للتطبيللق. وبينام تكون هذه 

القواعد ضمنية يف قياس األشللياء املادية، مثل املسللطرة املستخدمة لقياس العرض 

أو الطللول، تكللون هذه القواعد واضحة بشللكل حديس يف تقييم معظم السللامت 

النفسللية مثل سللمة القلق. ونظرا إىل أن األرقام أو الرموز ُخصصت لألهداف املراد 

قياسللها وفقا لقاعدة واضحة، فمن شأنها تحديد مقدار الصفة املوجودة يف اليشء، 

هذا فضا عن أن القياس يختص فعليا بسامت أو خصائص األشياء، بدال من األشياء 

نفسها.

م لتوضيح عنارص  ويعرض الجللدول )2-1( اختبار القلللق املخطط، والذي ُقللدِّ

القياس النفيس. حاول تطبيق هذا االختبار. وسللتجد أن األهداف املراد قياسها هي 

مشللاعر القلق لللدى الطاب قبل أحد االمتحانات املهمة. وقللد ُرقمت الرموز التي 

متثل القيم املختلفة لقياس اسللتجابات الطاب )مللن 1 إىل 4(، وأن قاعدة التطابق 

هللي املعادلة املسللتخدمة لتحديللد النتيجة. وُتجمللع القيم للتوصللل إىل درجات 

استجابة الطاب، ومن ثم يتم تفسريها والوقوف عىل دالالتها. ويعرض الجدول )2-

2( اسللتجابات الطاب االفرتاضية الختبار القلق. حيث يتم متثيل استجابات الطاب 

بالدرجللات، والتللي ُتقيَّم وفقا لقواعد محددة من أجللل الحصول عىل قيم عددية. 

والنتائج املبينة يف الجدول )2-2( هي نتائج العينة االفرتاضية فقط.

الجدول )2-1( قامئة حالة القلق املخطط

التعليامت: يرجى اإلشللارة إىل مدى شللعورك بالقلق خللال هذه اللحظة، عىل 

النحو الذي تشري إليه العبارات، وذلك من خال استخدام فئات االستجابة التالية:

1 = ليست مميزة لك اآلن

2 = ليست مميزة لك اآلن إىل حد ما

3 = مميزة لك اآلن إىل حد ما

4 = مميزة لك اآلن بدرجة كبرية

ال توجد إجابات صحيحة أو غري صحيحة. فاملهم أن تجيب بصدق قدر اإلمكان، 

وأن تصف حالتك كام تشعر بها بالفعل.
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11234. أنا قلق

21234. يشعر جسدي بالتوتر 

31234. أنا خائف 

41234. ال أستطيع الرتكيز 

51234. أتنفس بشكل رسيع

6. ال ميكنني السيطرة عىل جسدي بشكل 
كامل

1234

71234. أشعر وكأنني يف خطر 

81234. كف يدى مبلل بالعرق 

91234. قلبي يدق 

101234. أشعر بأن هناك أمرا ما يف معديت 

الجدول )2-2( عينة من نتائج طالب الجامعة الجدد الذين طبق عليهم

مقياس القلق أثناء فرتة االمتحان النهايئ

االستجاباتالبنود
أسس 

جمع القيم 
للحصول 

عىل الدرجة

مفتاح تفسري 
الدرجة النهائية

1 ل أنا قلق.

2 ل يشعر جسدي بالتوتر.

3 ل أنا خائف.

4 ل ال أستطيع الرتكيز.

5 ل أتنفس بشكل رسيع.

6 ل ال ميكنني السيطرة عىل جسدي بشكل 

كامل.

7 ل أشعر وكأنني يف خطر.

8 ل كف يدى مبلل بالعرق.

9 ل قلبي يدق.

10 ل أشعر بأن هناك أمرا ما يف معديت.

4

3

3

3

3

3

4

4

4

4

مجموع 

القيم

+3+4(

3+3+3+3

)4+4+4+4

35=

10-14= ليس قلقا

15-19= قلق 

بدرجة ضئيلة جدا.

20-29= قلق 

بدرجة خفيفة.

30-35= قلق

36- 40= قلق 

بدرجة شديدة
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وسللوف نعرض بإيجاز خال األجزاء التالية من هذا الفصل، املقاييس وأساليب 

التقييللم الحالية للقلق. ونبدأ ذلك من خال تقديم بعض املحكات القياسللية التي 

تتعلق بتقييم املقاييس النفسللية األساسللية. ومبا أن بعض هذه املفاهيم قد تكون 

جديللدة بالنسللبة إليك، وحتى شللاقة بعض اليشء، فا تللرتد يف التغايض عن املادة 

النفسللية واالنتقللال إىل املحتوى املوضوعي. وما يجللب أن نتذكره هو أن أي قياس 

نفللى يجب أن يكون صادقا )أي يقيس ما تنوي قياسلله أو ُيوَضع للقياس(، وثابتا 

)متسقا يف قياس السمة املرغوبة( عىل حد سواء.

رأينللا يف الفصللل األول )انظر: ماذا ُيقصد بالقلللق؟(، أن مفهوم القلق هو أكرث 

تعقيدا مام يبدو عليه األمر ألول وهلة، وقد توفر العديد من الباحثني عىل توضيح 

عدد من الفروق بني األشللكال املختلفة للقلق. ويعد القياس أمرا حاسللام يف إظهار 

تلللك الفروق التي متثل أهمية بالفعل. ويف حقيقة األمر، هناك ثاث قضايا محورية 

لقياس القلق باعتباره تكوينا متعدد الجوانب:

ل إليها للشخص نفسه  • الثبات: يشللري »الثبات« إىل اتسللاق الدرجات التي ُيتوصَّ
عنللد إعادة اختباره مرة أخرى باالختبار ذاته يف ظروف مختلفة، أو من خال مجموعة 

مختلفللة من البنود املتطابقللة أو املتكافئة، أو يف ظل ظروف اختبار مختلفة. ويف إطار 

سياق تقييم القلق، يجب أن يكون املقياس املستخدم لقياس القلق ثابتا ومتسقا اتساقا 

داخليا، وهذا ألنه يجب أن يقيس بدقة »كل ما ينبغي أن يقيسلله«. ببسللاطة، ينبغي 

أن تكون االسللتجابات عللىل البنود املختلفة عىل املقياس مرتابطة. وعىل مسللتوى أكرث 

دقة، يحسللب الباحثون عادة معادلة كمية ُتعرف باسم »معامل ألفا كرونباخ« لتقدير 

االتساق الداخي. هذا باإلضافة إىل أن مقياس السمة - وليس الحالة – يجب أن يكون 

ثابتللا بطريقة مختلفة أيضا. فهذه املقاييس يف حاجللة إىل إظهار ارتباطات مرتفعة بني 

درجات االختبار- إعادة االختبار، وذلك خال فرتات زمنية من األشهر أو السنوات، ألنه 

بحكم تعريفها، يجب أن تكون شخصية الفرد مستقرة عرب الزمن يف)٭( جميع األحوال.

)٭( وفقا ملا ورد يف النص، هناك أسللاليب عديدة لحسللاب الثبات يسللتخدمها الباحثون يف علللم النفس لكل منها 

أهميتهللا ودالالتها فيام يجري قياسلله وأهم هللذه الطرق: االختبار – إعادة االختبار. وهناك كذلك أسلللوب التجزئة 

التصفية. ويف كل من هذين األسلللوبني، ُتسللتخدم معامات االرتباط لتقييم ثبللات األداء عىل االختبارات واملقاييس 

النفسللية. وكلللام اقرتب معامل االرتباط من الواحد الصحيح كان ذلك مؤرشا عللىل جودة الثبات. فالهدف هو تقليل 

تباين الخطأ يف القياس قدر اإلمكان وزيادة التباين الحقيقي الذي يعكسه معامل الثبات. ]املرتجامن[.



74

القلق

• الص��دق: الصدق هو رشط ال غنى عنه يف أي تقييم علمي، ويشللري إىل قدرة 
االختبار عىل قياس ما ُيفرتض قياسلله. ويعد الصدق املرتفع رشطا أساسلليا للثبات، 

ولكن العكس غري صحيح)٭(. ويشللري الباحثون إىل وجود أنواع مختلفة من الصدق، 

خارج نطاق هذا الكتاب. وأحد األشكال األساسية هو صدق املحك: حيث يجب أن 

يرتبط اختبار القلق مع غريه من املحكات املسللتقلة للشللعور بالقلق. وقد يشتمل 

هذا عىل سلللوكيات غري لفظية مثل تجنب النظرات، وضعف الرتكيز تحت الضغط، 

وتجنللب املواقف التي متثل تهديللدا. كام أن وضع صدق املحك يتطلب دراسللات 

عديدة للكشف عن كيفية ارتباط االختبار مع غريه من املحكات املختلفة واملتنوعة. 

وهناك شللكل آخر غللري ملحوظ وهو صللدق التكوين، وهو ما يعنللي، إذا ما كان 

التكوين املراد قياسه )عىل سبيل املثال: القلق( ذا صلة بنظرية متامسكة ومحكمة. 

عىل سبيل املثال، بعد أن اتضح أن القلق يرتبط بضعف األداء تحت الضغط )صدق 

املحللك(، ميكننا إذن وضع واختبار النظريات حول سللبب وجود هذه العاقة )عىل 

سبيل املثال، االنزعاج يستنزف القدرة عىل االنتباه(.

• صدق التمييز: هو شللكل آخر لصدق التكوين، حيث إن صدق التمييز ميثل 
أهمية خاصة عنللد محاولة التمييز بني الجوانب املتعددة للتكوين نفسلله. وعادة 

مللا ُيعرض صدق التمييز من خال إظهار أن مقاييللس التكوينات غري املرتبطة من 

الناحيللة املفهومية ال ترتبط يف البيانات الواقعيللة. وإذا قلنا، كام فعلنا، فإن انفعال 

القلق يختلف عن تفكري القلق )االنزعاج(، وأننا يف حاجة إىل توضيح أنه ميكن قياس 

جوانب القلق هذه كصفات أو سللامت مميزة للشخص. إذا كان مقياس »االنفعال« 

يعطي دامئا الرقم نفسلله ملقياس »االنزعاج«، فهذا يشللري إىل أننا فشلللنا يف القيام 

بهذا. وهناك أسلللوب إحصايئ يطلللق عليه »التحليل العامي«، يسللتخدم لتحديد 

وتحليل أمناط العاقات بني املتغريات النفسللية املختلفة )والعديدة(، لتوفري طريقة 

أوليللة لتمييز األبعاد املتعددة. ومع ذلك، من الرضوري توضيح أن األبعاد املتعددة 

تختلف يف صدق املحك الخاص بها. ومن شأن اختبار القلق »املعريف« التنبؤ باملحك 

املتعلق بالتفكري، مثل: ضعف األداء، يف حني أن من شللأن اختبار »االنفعال« التنبؤ 

)٭( املقصود بذلك أن االختبار الصادق ثابت بالرضورة – ولكن العكس غري صحيح – فليس رشطا أن يكون االختبار 

الثابت صادقا. ]املرتجامن[.
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بتعبللريات الوجدان، مثل: تعبريات الوجه. وميثل هذا الشللكل للصدق أهمية حتى 

عندما نقوم بقياس القلق عىل أسللاس أنه تكوين أحادي البعد. ومن الخصائص غري 

املريحة لانفعال السلللبى أنها متيل إىل أن تحدث معا. كام أن الشخص الذي يشعر 

بالقلق، غالبا ما يكون حزينا و/أو خائفا، لذا فمن الرضوري أن يعمل مقياس القلق 

عىل متييز القلق وحده دون غريه من االنفعاالت السلبية العامة.

وخال مراجعة مقاييس القلق، سللوف نتبع منحى النغ )1986( ثايث الجوانب 

لتقييللم القلق. فمن شللأن هذا اإلطار التمييز بني األنسللاق الفرعيللة الثاثة التالية 

لتقييم القلق.

• النس��ق الفرعي الذايت: يتألف من التقارير اللفظيللة للقلق أو ظاهرة القلق 
)املعارف واألحاسيس( خال فرتة التعرض للمواقف املثرية للقلق، سواء التخيلية أو 

الحقيقية. فهذا النسق يفسح املجال للتقييم من خال التقارير الذاتية واالستبيانات.

> النسللق الفرعي الفسلليولوجي: يتألللف من نواتج الجهاز العصبي املسللتقل 

)الللاإرادي(، مبا يف ذلك: معدل رضبات القلللب، وتوصيل الجلد، والتنفس، وضغط 

الدم، وتشنج العضات جنبا إىل جنب مع أطول فرتة الستمرار االستجابات الهرمونية 

مثل إفرازات الكورتيزول. وقد ُتسللتخدم أجهزة االستشللعار مثل األقطاب لتسجيل 

مدى التغري الحادث لهذه االستجابات املوضوعية.

• النس��ق الفرعي الس��لويك: يتألف من العامات السلللوكية امللحوظة للقلق 
)تعبللريات الوجلله، والتململلل(، أو األداء أو جوانب العجز السلللويك أو غريها من 

املؤرشات الرصيحة للقلق. وىف بعض الحاالت، ميكننا قياس السلللوكيات مبوضوعية، 

عىل سبيل املثال، من خال الفرتة الزمنية لرسعة االستجابة يف اختبار أداء. وعادة ما 

ل التعبريات غري اللفظية للقلق عللىل رشائط الفيديو وترميزها بصورة متتالية  ُتسللجَّ

من قبل محكمني مدربني عىل القيام بذلك.

وتحللت عنوان »املقاييس الذاتية« سللوف يتم، أوال، اسللتعراض املقياس العام 

لسللمة وحالة القلق، وهو »قامئة حالة - سللمة القلق لشارلز سللبيلربغر)1983(«، 

واملشار إليها باالختصار )STAI(. تليها، دراسة االستبيانات التي تسعى إىل استيعاب 

الطبيعة املتعددة الجوانب للقلق. وقد رأينا يف الفصل األول )انظر النامذج الرئيسية 

للقلللق يف املجتمع الحديث( أنه ميكن متييز األشللكال املختلفة للقلق السللائدة يف 
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م بعض األمثلة للمقاييس التي تهدف إىل متييز األشكال  املجتمع الحديث. كام ستقدَّ

املتعللددة فيام يتعلق بالسللياقات املختلفللة ملعاناة القلق، وفيللام يتعلق بالتمييز 

بللني الجوانب املعرفيللة واالنفعالية للقلق. عقب ذلك، سللوف ننتقل إىل املقاييس 

الفسيولوجية، التي تشمل املؤرشات التقليدية للجهاز العصبي املستقل )الاإرادي( 

مثللل معدل رضبللات القلب، ومناحي التصوير الحديثة للمخ. كام سللتناَقش بعض 

األسللباب التي تجعل هذه املقاييس صعبة االسللتخدام. هذا باإلضافة إىل استطاع 

بعض اإلسرتاتيجيات التي وظفها الباحثون لتحديد السلوكيات التي قد تكون مؤرشا 

للقلق، مبا يف ذلك، الجهود العلميللة األخرية لاختبارات »الضمنية« التي تهدف إىل 

تقييم السلوكيات الاشعورية. ويف نهاية هذا الفصل سُتلَقى نظرة رسيعة عىل أساس 

العمر ونوع الجنس.

املقاييس الذاتية لقياس القلق
ايت من أكرث الطرائق السللائدة لتقييم  تعد اسللتبيانات وإجللراءات التقرير الللذَّ

ايت وما  الجانب الظاهرايت للقلق. فمن ناحية، نجد أن اسللتخدام أساليب التقرير الذَّ

ينتللج عنها من بيانات كان له تاريخ طويل ومثري للجدل. كام ميكن لطريقة التقرير 

ايت أن توفر بيانللات مهمة حول كل مللن جوانب القلق الذاتية )كيف يشللعر  الللذَّ

الشللخص باالنزعاج أو التوتر(، وكذلك الجوانب املوضوعيللة ألعراض القلق )تكرار 

األعراض أو سلللوكيات القلق(. ومن ناحية أخرى، كثريا ما تردد الباحثون السلوكيون 

ايت، نظرا إىل املوقف السللائد تاريخيا يف علم  يف االعتللامد عللىل طرائق التقرير الللذَّ

النفللس العلمي وهو أن التقارير الذاتية للقلق أقل شللأنا من املقاييس السلللوكية 

ايت من  الخارجيللة الصادقة واألكرث موضوعية. عاوة عىل ذلللك، ثبت أن التقرير الذَّ

أكرث الوسللائل الفعالة للتمييز بني سللمة القلق والحالة، أو االسللتعداد ذي املعاناة 

الدامئة )السمة( والخربة املؤقتة بالقلق )الحالة(.

املقاييس الذاتية العامة
لقللد سللبق إعللداد وتصميم العللرات من مقاييللس القلق من أجللل األبحاث 

 Spielberger,( واألغراض اإلكلينيكية، وتشمل تلك املقاييس قامئة سمة – حالة القلق
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 Beck, Epstein, Brown,( ؛ وقامئللة بللك للقلللق)Gorsuch & Lushene, 1970

Steer, 1988 &(؛ ومقيللاس هاملتون لتقدير القلللق )Hamilton, 1959(، ومقياس 

 Taylor,( ؛ ومقياس القلق الرصيح لتايلور)Zung, 1971( التقييم الذايت للقلق لزونغ

 Endler, Edwards, & Vitelli,( ؛ ومقيللاس القلق املتعدد الجوانب إلندلللر)1953

1991(. ويك نعطيك مذاق التطور وخصائص األدوات الرئيسللية لتقييم القلق، نأخذك 

من خال املامح الرئيسللية ملقياس سللبيلربغر)1983(، »قامئة سللمة - حالة القلق« 

والللذي اسللُتخدم لتقييم القلق بصورة كبرية بجميع أنحللاء العامل أكرث من أي مقياس 

آخللر. وقد ترجم ألكرث من 30 لغة )مثل: الدمناركيللة، واألملانية، واليونانية، والعربية، 

والروسللية، واإلسللبانية، والرتكية()٭(، وأكرث من 2000 بحث منشور يف الرتاث البحثي 

م  منذ أن نر سللبيلربغر دليل االختبار يف Spielberger, 1989( 1970(. فمنذ أن ُقدِّ

مقياس قامئة سمة - حالة القلق منذ قرابة ثاثة عقود، وقد بدأ استخدامه يف األبحاث 

واملامرسللات اإلكلينيكية لقاعدة عريضة من الجمهللور )مثل: طلبة املدارس الثانوية، 

والكليات، والعاملني الراشللدين، والشللخصيات العسللكرية، ومرىض األسنان، واملرىض 

خدم ألغراض عديدة، مثللل مقاييس النتائج  الطبيني، واملرىض النفسلليني(، ولقد اسللتُ

لتقييللم تأثللريات التدخل لتقليل درجللات القلق املرتفعة، وللتحقق من مسللتويات 

القلق يف االضطرابات النفسللية والطبية املرتبطة بالضغوط، ولتقييم تأثري القلق عىل 

التعلم واألداء. وميكن تطبيق القامئة بسللهولة عىل األشللخاص ذوي املستوى السادس 

يف القراءة)٭٭(، وهناك نسخة خاصة متاحة لألطفال ممن ترتاوح أعامرهم بني 12- 15 

.)Spielberger,1973( عاما هي مقياس حالة – سمة القلق لألطفال

وقللد ُصممت قامئة حالة – سللمة القلق عىل أسللاس افرتاض أنلله عندما يقيَّم 

القلق تكون هناك حاجة ماسللة إىل التمييز بللني القلق كحالة انفعالية عابرة )حالة 

القلق( والفروق الفردية يف قابلية التعرض للقلق كسللمة شللخصية مستقرة نسبيا 

)٭( ُترجم هذا املقياس إىل اللغة العربية كذلك أكرث من ترجمة، منها تلك الرتجمة التي أنجزها املرحوم األستاذ 

الدكتور محمد محروس الشللناوي، والتي اسللُتخدمت يف العديد من الدراسللات يف مرص والكويت والسللعودية 

وغريها. ]املرتجامن[.

)٭٭( يفضل تطبيق النسللخة الخاصة باملراهقني والراشللدين اعتبارا من ست عرة سللنة، وتطبق نسخة األطفال 

عىل األعامر األقل التي ترتاوح بني اثنتي عرة سللنة وخمس عرة سللنة. وهي قاعدة عامة تنطبق عىل كل مقاييس 

التقرير الذايت للراشدين واملراهقني، فيجب أال يقل عمر املشارك الذي ُتطبَّق عليه عن ست عرة سنة. ]املرتجامن[.
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)سللمة القلق(. ووفقا لذلك، يضم هذا املقياس »قامئة حالة - سمة القلق« مقياسني 

منفصلني للتقرير الذايت لقياس حالة وسمة القلق.

ويتألف مقياس حالة القلق من عرين عبارة تقريرية )عىل سبيل املثال، أشعر 

بالهياج، أشللعر بالثقة بالنفس( من شللأنها تقييم شللعور املسللتجيب »حاليا، أو يف 

تلك اللحظة«. ويقيم املسللتجيبون كل بند وفقا ملقيللاس ليكرت »4 نقاط« )1= ال 

عىل اإلطاق، 4= كثريا جدا(، وتقييم شللدة االستجابة االنفعالية للمستجيب. وتتفق 

التعليامت مع تعريف حالة القلق، والصفات األساسللية التي تقيَّم بواسطة املقياس 

هي مشاعر التوتر، والعصبية، واالنزعاج، والتهيب. وقد اسُتخدم املقياس عىل نطاق 

واسللع لتقييم مسللتويات حالة القلق التي مير الفرد بخربتها يف الوقت الحارض، أو 

يف املللايض القريب، أو ما هو املتوقع الشللعور به بالنسللبة إليهم يف ظل مجموعة 

متنوعة من الظروف أو املواقف املفرتضة التي يحتمل مواجهتها يف املسللتقبل. كام 

اسللُتخدم أيضا لتقييم القلللق الناجم عن اإلجراءات التجريبيللة الضاغطة وضغوط 

الحيللاة الواقعية )الضغوط الناتجة عن عاج األسللنان أو مقابات العمل(، وكمؤرش 

حساس للتغريات الناتجة يف حاالت القلق املؤقتة التي يعانيها األشخاص واملرىض يف 

اإلرشاد النفيس، والعاج، وبرامج التعديل السلويك.

ويتألللف املقياس الفرعي لسللمة القلق من عرين عبارة من شللأنها تقييم ما 

يشعر به األفراد بشكل عام. ويتعرض املستجيبون لعبارات )عىل سبيل املثال، أشعر 

بالرضا، أفتقر إىل الثقة بالنفس(، من أجل توضيح ما يشللعرون به بشللكل عام وفقا 

ملقياس ليكرت يشللمل »4 نقاط« )1= أبدا تقريبا، 4= دامئا تقريبا(. كام اسللُتخدم 

هذا املقياس الفرعي بصورة ناجحة لتحديد األشخاص ذوي املستويات املرتفعة من 

القلق العصايب، والختيار املشاركني إلجراء التجارب النفسية، وفحص طاب املدارس 

الثانوية والكليات واملجندين العسكريني بشأن مشكات القلق.

وعىل الرغم من أن املقياس صمم ليطبق ذاتيا، أي يجيب عنه الشللخص بنفسلله، 

فإن قامئة حالة – سمة القلق رمبا ُتطبَّق بشكل فردي أو يف مجموعات، من دون قيود 

زمنية. وُيطبَّق املقياس الفرعللي لحالة القلق يف املقام األول، متبوعا باملقياس الفرعي 

لسللمة القلق. حيث يحتاج طاب الجامعات إىل قرابة سللت دقائق الستكامل اإلجابة 

عن كل من االختبارين الفرعيني للسمة والحالة، وما يقرب من عر دقائق يف املجمل. 



79

ما أفضل الطرائق لتقييم القلق؟

ومللن املاحظ، أن درجات سللمة القلق وحالة القلق متسللاوية تقريبا يف ظل ظروف 

االختبار العادية، غري أن درجات حالة القلق يف املتوسللط تكون أعىل بصورة دالة من 

سللمة القلق يف ظل الظروف الضاغطة. ويقدر وسلليط االرتباط بني حالة وسمة القلق 

مبا يقرب من 0.65 عىل الرغم من أن هذا االرتباط يكون أعىل يف الظروف التي تشكل 

تهديللدا لتقدير الذات. ومييل األفراد الذين يحصلون عىل درجات مرتفعة عىل سللمة 

القلق بصورة أكرب إىل أن يكونوا أعىل يف حالة القلق، حتى يف املواقف املحايدة.

• إعداد املقياس ووضع املعايري: بدأ شللارلز سللبيلربغر تكوين قامئة حالة – سمة 
القلللق يف العام 1964 بهللدف تطوير مجموعة واحدة من البنللود التي ميكن تطبيقها 

بتعليامت مختلفة لتوفري مقياس موضوعي لحالة وسللمة القلق. وقد ُوضعت مجموعة 

من البنود عن طريق تحديد البنود ذات العاقة الواضحة مع غريها من مقاييس القلق. 

وكانت معظم تلك املقاييس هي مقاييس لسللمة القلق، وُكتبت البنود ذات املحتويات 

املرتبطة مبقاييس سمة القلق األكرث استخداما عىل نطاق واسع، يك ُتستخَدم كمقاييس 

لكا الشللكلني من أشللكال القلق وهام السللمة والحالة. وقد اختيار البنود عىل أساس 

أفضل الخصائص السيكومرتية، إما لقياس حالة القلق، وإما سمة القلق.

ويف إطار هذا السللياق، هناك جزء مهم لتطوير املقياس، وهو إعداد »املعايري«، 

التي من شللأنها تقدير املتوسللط واالنحللراف املعياري للمقياس يف األفراد بشللكل 

عللام، أو ضمن املجموعات السللكانية الفرعية. وتعد املعايري من األمور األساسللية 

يف التقييللم النفيس لكونها قللادرة عىل تقييم نتيجة اختبار شللخص ما فيام يتعلق 

بالقيللم النموذجيللة. وتتطلب عملية وضللع املعايري بصورة فعالللة تطبيق املقياس 

عىل نطاق واسللع مللن العينات التي يتعني اختيارها بعنايللة. وقد ُوضعت صورتان 

لقامئة حالة – سللمة القلق، وهام النموذجللان )س، ص(. وىف هذا الصدد، اخُترب ما 

يزيللد عللىل 6000 طالب من املدارس الثانوية والكليللات، وما يقرب من 600 ممن 

يعالَجون من األمراض النفسللية والطبية، وعدد 200 من نزالء السجون خال إعداد 

النموذج )س( ووضع معايريه والتحقق من صدقه، كام اخُترب أكرث من 5000 شخص 

خللال إعداد النموذج )ص( من قامئة حالة سللمة القلق ووضللع معايريه والتحقق 

مللن صدقه. وتتوافر املعايري ملجموعة متنوعة من الجامعات الفرعية املختلفة، مبن 

يف ذلك طاب املدارس الثانوية والجامعات، الراشللدون العاملون، واملرىض الطبيون 
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والنفسلليون، واملجندون العسللكريون ونزالء السللجون. ويف األجزاء التالية، سنقدم 

بعض البيانات لدعم ثبات وصدق مقياس قامئة حالة – سمة القلق.

• الصدق. يقدم كتيب اختبار مقياس »قامئة حالة – سللمة القلق« دليا شللاما 
ومتكامللا لكل مللن صدق املحك وصللدق التكوين الخاص بهللذه األداة، مبا يف ذلك 

ارتباطللات املقاييس الفرعية لسللمة القلق مع غريها من مقاييس سللمة القلق )عىل 

سللبيل املثال، مقياس القلق الرصيح للتايلور(، جنبا إىل جنب مع غريها من املقاييس 

الشللخصية ومقاييس التوافق املسللتخدمة عىل نطاق واسع. وتقدم التأثريات الفارقة 

للمعالجللات الخاصللة مبكونللات حالة القلللق يف مقابل مكونات سللمة القلق مزيدا 

مللن األدلة عىل صللدق تكوين املقياس. وبالتايل، فإن نتائج حالة القلق تعد شللديدة 

الحساسللية تجاه الضغوط النفسللية املحيطة، بل ومن السللهل زيادة حالة القلق يف 

الدراسللات املعملية، عىل سللبيل املثال، من خال مطالبة أحد األشخاص بأداء مهمة 

صعبة أو إلقاء خطاب. وعىل النقيض من ذلك تظل نتائج سمة القلق هي نفسها قبل 

وبعللد العاج، وال يبدو أنها تتأثر بالضغوط البيئية. عىل سللبيل املثال، ترتفع درجات 

حالة القلللق قبل العمليات الجراحية وتنخفض يف فللرتة النقاهة. يف حني أن درجات 

سللمة القلق ال تتأثر بضغط العمليات الجراحيللة )Spielberger,1983(. وقد أفادت 

التقارير بأن ارتفاع درجات سمة القلق يرتبط بعدد كبري من مشكات التقرير الذايت 

تقريبللا يف كل مجاالت التوافللق والفروق بني املجموعللات املتقابلة )مرىض األمراض 

النفسية العصبية يف مقابل األسوياء( حول مقاييس القلق التي متت اإلشارة إليها.

وتقللدم بحوث التحليل العامي كذلللك دليا لدعم صدق التمييز املفهومي بني 

حالة القلق والسللمة. كام تبني دراسللات التحليل العامي لبنود قامئة حالة - سللمة 

القلق أن الحل العامي األكرث وضوحا وذا املعنى كان وجود عاملني اثنني. كام تظهر 

كل البنود العرين لحالة القلق تشبعات بارزة وملحوظة عىل حالة القلق، يف حني 

تظهر أغلب بنود سمة القلق )17 بندا من أصل 20( تشبعات بارزة وملحوظة عىل 

سمة القلق. واستنادا إىل كل من الدراسات النظرية ودراسات التحليل العامي، فإن 

درجات املقياس الفرعي لقامئة سمة القلق - الحالة تفرس بجدارة عىل أنها مقاييس 

أحادية البعد لسمة القلق والحالة، مع اتساق تشبعات البنود الفردية لسمة القلق 

– حالة القلق عىل العاملني املختلفني.
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• الثبات: اسللُتخدم كل من مقاييس االتسللاق الداخي )ألفا( واالستقرار )االختبار- 
إعادة االختبار( لتقييم ثبات املقاييس الفرعية ملقياس »قامئة سمة القلق والحالة. وفيام 

يتعلق باالتساق الداخي، عرب عينات معيارية مختلفة )من املدارس الثانوية، والكليات، 

والطبقللة العاملللة، واملجندين العسللكريني(، فقد تراوحت معامات ثبللات ألفا ما بني 

0.86 و0.95 لحالة القلق )بوسلليط = 0.93(، ومن 0.89 إىل 0.91 لسمة القلق )بوسيط 

=0.90(. وفيام يتعلق مبعامات االسللتقرار عرب الزمن، تبللني أن معامات ثبات االختبار 

- إعادة االختبار لحالة القلق، قد تراوحت بني 0.16 و0.62 )مبتوسللط = 0.33(، يف حني 

كانت معامات ثبات االختبار - إعادة االختبار أعىل بكثري لسمة القلق، والتي ترتاوح ما 

بني 0.65 و0.75 لطاب املدارس الثانوية، وما بني 0.73 و0.86 لطاب الكليات، كام هو 

متوقع بالنسللبة للسمة املسللتقرة. ويف الواقع، تعد معامات االستقرار املنخفضة نسبيا 

هي معامات متوقعة لحالة القلق، نظرا إىل أن املقياس الصحيح ينبغي أن يعكس تأثري 

العوامل الوقتية الفريدة يف وقت التقييم.

هذا عىل الرغم من وجود بعض مواطن القوة السيكومرتية والعملية يف مقاييس 

التقرير الذايت للقلق، مثل مقياس قامئة حالة - سمة القلق، فإنها تعاين بعض القيود 

أو السلبيات التي سنذكرها عىل النحو املوجز التايل.

1. التهديدات املوجهة إىل صدق التكوين: يعاين معظم مقاييس التقرير الذايت، 

مثل مقياس قامئة حالة وسمة القلق، مواجهة عدد من التهديدات بالنسبة إىل 

صدق التكوين، والتي تتمثل يف تزييف االستجابات، سواء لألحسن أو األسوأ، 

والدفاعية، والجاذبية االجتامعية، ووجهة االستجابة، واإلذعان وما شابه ذلك. 

ونظرا إىل أن املسللتجيب قللد يرتدد يف إقرار البنود ذات الخصائص السلللبية 

)عىل سبيل املثال، الشعور بالضيق أو التوتر أو الخوف(، فإن األشخاص ذوي 

املوقف الدفاعي أو الجاذبية االجتامعية املرتفعة قد يستجيبون عىل نحو أكرث 

إيجابية للبنود غري املعربة عن القلق. وقد يكون هذا التحيز بشللكل شعوري 

أو غري شعوري )Paulhus & Levitt, 1987(. وقد ُيظهر األشخاص املتقدمون 

لوظيفة ضاغطللة، مثل العمل كضابط رشطة، أنفسللهم عمدا عىل أنهم أقل 

عرضة للقلق مام هم عليه بالفعل. باإلضافة إىل هذا، فإن األفراد يكون لديهم 

اسللتبصار ووعي محدود تجاه انفعاالتهللم الخاصة، وميكن أن يقللوا )أو رمبا 
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يبالغون( بشللأن مدى قلقهم الفعي. والواقع أننا نحتاج إىل بذل مجهود أكرب 

يف إعداد وتكوين املقاييس حتى ميكن أن نقلل من تهديدات صدق التكوين 

الخاصة باملقاييس الحالية.

2. التغطية القارصة ملجال القلق: تعد الجوانب الرئيسية الخاصة مبقاييس القلق 

الحللايل محدودة ومقيدة، وكذلك املقاييس التقليدية، حيث تفشللل يف تقديم 

تحليل تفصيللي للقلق يف مواقف بعينها. إن االسللتجابة الذاتية للقلق، والتي 

تركز بشللكل رئييس عىل الخللربة املعرفية واالنفعالية، تعللد الجانب املضموين 

الوحيللد، والذي يوجد يف معظم بنود املقيللاس التي بني أيدينا. ونادرا ما تدلنا 

مقاييس القلق عن األسللباب املوقفية والشللخصية التي تثللري القلق )التعرض 

للقلق، واإلعداد القارص، والتنبيه املفرط(، أو املدى الكامل ملظاهر القلق )عىل 

سللبيل املثال، املعرفية، والوجدانية، والسلللوكية(، أو إجراءات وإسللرتاتيجيات 

التعامل، أو عواقب القلق، أو التقلبات الدينامية يف حاالت القلق خال مراحل 

املواجهللة الضاغطة املختلفة. وميكن تحسللني نطاق املضمون املقيد من خال 

استخدام إجراءات منظمة أكرث ميكن من خالها تحديد مختلف جوانب القلق.

3. نق��ص متايز املقي��اس: تحتاج مقاييللس القلق الحالية إىل كثللري من الصقل 

والتمييز. ومن ثم، قد يصبح من املنطقي أن يكون هناك مقياس واحد بعينه 

يتنللاول القلق من ناحية املثريات املحتملة السللتثارة القلق )الخطابة العامة، 

ومقابلة التوظيف، والتقييم بواسطة الحاسوب، والخطر الجسدي(؛ والتعامل 

مع قناة استجابة بعينها أو أسلوب رد الفعل تجاه القلق )االنزعاج، واالستثارة، 

واليأس... الخ(؛ ومقياس آخر لتقييم تكرار وشللدة القلق املثار، وثالث لتعيني 

أسللاليب التعامل مع القلق )ردود األفعال الدفاعية، والتجنب، والتغلب عىل 

اإلخفاقات، والتعامل العمي مع مثريات القلق... الخ(، وأخريا مقياس لتقييم 

العواقب املدركة )جوانب النقص يف الذاكرة، والرتكيز، واسرتجاع املعلومات... 

الللخ(. فمن شللأن قامئة القلق األكرث دقللة ومتييزا أن تقدم لنللا وصفا أفضل 

لبيانات األفراد الذين يعانون القلق.

4. املقاييس ليس��ت لها عالق��ة كافية باألغراض اإلكلينيكية: عندما ُتسللتخَدم 

املقاييس لألغراض العاجية، فإن أدوات القياس الحالية تسللمح فقط بقياس 
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املستوى العام للقلق، أو تحديد القليل من مكوناته األساسية. هذا مع العلم 

أن املقاييس السائدة ليست مفيدة للغاية فيام يتعلق بالكيفية التي ُيعربَّ بها 

عن القلق من قبل من يعانيه. وهذا العائق يعد مشللكلة أخرى من مشاكل 

»التغطيللة القارصة للمجال«، وهي ما متت مناقشللته أعاه. وإحدى القضايا 

الرئيسللية هنللا هي كيفية تحديد ما إذا كان القلق ميثللل أهمية من الناحية 

العاجية. وهل القلق اإلكلينييك ليس إال خربة متكررة من القلق الشديد »أو 

العللادي«؟ أم أن هناك فرقا بني القلق الطبيعي وغري الطبيعي؟ عىل سللبيل 

املثال، رمبا يحتاج التقييللم اإلكلينييك إىل إبداء مزيد من االهتامم بالجوانب 

السلللوكية من القلق؛ من أجل تحديد متى يتداخل القلق مع أنشطة الحياة 

العاديللة. باإلضافة إىل ذلك، الحظ األخصائيللون اإلكلينيكيون أنواعا مختلفة 

نوعيا مللن القلق، مبا يف ذلك القلق العام، واضطللراب الهلع، وأنواع الرهاب 

املختلفة، واضطراب الضغوط التالية للصدمة. ويف تلك الظروف ترتفع سللمة 

وحالللة القلللق، ولكنها قد تختلف مللن ناحية بعض األعللراض األخرى، مثل 

املسللببات البيئية للقلق والخصائص السلوكية لاضطراب. ومن ناحية أخرى، 

فإن املقاييس املسللتقبلية يف حاجة إىل أن تكون أكرث ارتباطا وصلة بتخطيط 

وتنفيللذ وتقييللم التدخات اإلكلينيكية أو الرتبويللة، وذلك من خال تحديد 

العديد من الظروف السابقة، والظواهر، والنتائج املرتتبة عىل القلق.

5 - االهت��ام غري الكايف باملظاهر املتطرفة للقل��ق: لقد جرى تصميم األدوات 

الحالية لتقيس الوجود النسللبي للقلق، غري أنهللا ال تزودنا بالقدر الكايف من 

املعلومات بشللأن األشللخاص ذوي معدالت القلق املنخفضة، وبالتايل تحتاج 

القياسات املستقبلية إىل أن تغطي املظاهر النوعية ملعدالت القلق املنخفضة، 

والتي ترتاوح ما بني نقللص االهتامم الكامل مبرحلة التهديد والحد األدىن من 

الدافعية، مام يؤدي إىل الثقة العالية بالنفس، أو إىل مسللتويات مرتفعة من 

الكفللاءة الذاتية. وتداخللا مع االهتاممات املثارة حللول الفائدة اإلكلينيكية 

ملقاييللس القلللق، فإن تلك املقاييس قد تفشللل يف إخبارنا بشللكل كاف عن 

األشخاص ذوي الدرجات املرتفعة بدرجة متطرفة الشدة. ولذلك ، فإن تغطية 

البنللود تحتاج إىل أن تتوسللع لتعكس الجوانب الظاهراتية لألشللخاص ذوي 
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معدالت القلللق املرتفعة، مبا يف ذلك مظاهر نوبللات الهلع، وفقدان الوعي، 

وكبح القلق عند مواجهة هاديات القلق.

6 - الفش��ل يف التميي��ز بني املظاهر التكيفية وغ��ري التكيفية للقلق: ال توفر 

املقاييللس الحالية أدلللة كافية للفصل بني اآلثار التوافقيللة وغري التوافقية 

لانزعاج أو القلق يف املواقف التي متثل تهديدا للذات. ويف بعض األحيان، 

قد يكون القلق مفيدا يف دفع الشللخص إىل التعامل مع التهديد املحتمل، 

ورمبا، وهو األكرث شلليوعا، يعللد القلق مصدرا للتشللتت الذي قد يتداخل 

مللع تحقيق أهللداف العمل الناجحللة. ومن ناحية أخرى، فللإن املقاييس 

املسللتقبلية تحتاج إىل التمييز بني األشللكال امليرسة واملعوقة للقلق. ومن 

املهللم أيضا التمييللز بني العمليات املعرفية التي هي اسللتجابة عقانية ملا 

ميثللل تهديللدا حقيقيا )عىل سللبيل املثال: االنزعاج بشللأن امتحان صعب 

وشلليك ملادة الفيزياء( أو غري حقيقي )عىل سللبيل املثال: ما أثري بسللبب 

مقابلة شخصية غري محببة(.

القلق يف السياق
إىل اآلن، ما قمنا به هو وصف االسللتبيانات العامة للقلق، فعندما يجري تقييم 

سللمة القلق، تسللتند هللذه املقاييس إىل افللرتاض أن الناس يختلفون بشللكل كبري 

بشللأن تعرضهم للقلق خال مجموعة متنوعة أو مختلفة من التهديدات، وبالتايل، 

يفللرتض أن الشللخص الذي يعاين ارتفاع معدالت سللمة القلق ميللر بخربة من حالة 

القلللق املرتفعة يف مواقف متنوعللة، كأن ُينَتقد من قبل أحد معارفه، وأن ُيرَفض يف 

وظيفللة ما، أو يعاين آالما غريبة بالصدر. ويف الواقع، فإن نظرية الشللخصية تشللري 

بشللكل عام إىل أن الفروق الفردية بني األفراد يف االسللتجابات االنفعالية تتباين عرب 

 .)Funder & Ozer, 1983( )املواقللف املختلفة )ويف الواقللع، جميع االسللتجابات

وحتى إن كان األشخاص عرضة للقلق بشكل عام، ففي الغالب سيكون هناك بعض 

أنواع التهديدات التي متثل حساسللية خاصة بالنسبة إليهم، وأنواع أخرى ال تسبب 

لهم االنزعاج بدرجة كبرية. وبصورة مشللابهة، ومن املرجح أن تجد األشللخاص ذوي 

معدالت سمة القلق املنخفضة عرضة ألنواع معينة من التهديدات.
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وهناك بعض اسللتبيانات سللمة القلق التي تشللري إىل الدور املهم للسياق يف إبراز 

الفللروق الفردية بللني األفراد يف القلق. وسللوف نناقش عددا من هللذه التقييامت يف 

األقسام التالية.

• األبعاد املتعددة للقلق: املقياس األول الذي سللنتطرق إليه هو مقياس القلق 
متعدد األبعاد إلندلر )Endler & Kocovski, 2001(، فهو مثل قامئة حالة وسللمة 

القلق لسللبيلربغر، يسللتند إىل النموذج التفاعي للقلق الذي يفرتض أن القلق يقوم 

عللىل التفاعات الدينامية بني الشللخص واملتغريات املوقفية. غللري أنه يختلف عن 

مقياس قامئة حالة وسللمة القلق يف افرتاضه أن سمة القلق )السمة أ( هي متعددة 

األبعاد. وأن ميل الفرد إىل أن يصبح قلقا يختلف من سللياق إىل آخر، لذا يجب أن 

تراعي مقاييس القلق ظروف الشخص امُلعرَّض للتهديد، وعىل وجه التحديد، يفرتض 

هللذا النمللوذج أن هناك أربعة جوانب متميزة لسللمة القلللق، تتامىش مع األمناط 

األربعة املختلفة للسياق التي قد تثري حالة القلق، عىل النحو التايل:

أ  - التقييم االجتاعي: تقيس سللمة القلق ميول الفرد إىل زيادة حالة القلق يف 

املواقف التي ُيراَقب بها أو ُيقيَّم من قبل اآلخرين )عىل سبيل املثال: الخطابة 

العامة، واأللعاب الرياضية التنافسية، وحاالت االختبار(.

ب - الخطر الجسدي: تقيس سمة القلق ميول الفرد إىل االستجابة لزيادة حالة 

القلق يف املواقف التي يتعرض فيها الفرد لألرضار الجسللدية )مثل القفز من 

طائرة، وتنظيف نوافذ بناية شاهقة(.

ج - الغموض: ترتبط سللمة القلق باملواقف غري الواضحة وغري املألوفة بالنسبة 

إىل الفرد )مثل اليوم األول يف وظيفة ذات توصيف وظيفي غامض(.

د - الروت��ني اليومي: ترتبط سللمة القلللق باملواقف التي تنطللوي عىل الروتني 

اليومي للفرد، والتي تكون غري ضارة بشكل عام )عىل سبيل املثال: تغيري إطار 

سلليارة مثقوب، وإصاح صامم يرسب املاء يف حوض املطبخ، وارتداء زوج من 

الجوارب أو األحذية غري املتطابقة عند الذهاب إىل العمل(.

وفيام يتعلق ببحث زيادة سللمة القلق بالنسبة إىل شخص معني خال التفاعل 

مع موقف ما، يجب أن يتطابق املوقف املهدد مع أحد أمناط سللمة القلق األربعة 

التللي مازالت قيد البحث. عىل سللبيل املثال، بالنظر إىل مللدى رد فعل الناس عند 
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عبور طريق رسيع مزدحم مع عدم وجود ممر، فإن هذا املعدل املرتفع من الخطر 

الجسدي )سمة القلق( سوف يشللهد ارتفاع حالة القلق، ولكن األشخاص املعرضني 

للتقييم االجتامعي أو الغموض سوف يكونون مستقرين بصفة خاصة )ال يتجاوزون 

املتوسط(. وعىل العكس من ذلك، نجد أن األشخاص ذوي التقييم االجتامعي املرتفع 

يف سمة القلق ستظهر عليهم بشكل استثنايئ حالة مرتفعة من القلق لو قاموا باألداء 

يف مسابقة إلظهار املواهب، لكن األفراد املرتفعني يف األمناط األخرى من سمة القلق 

لن يتأثروا عىل نحو غري متناسب. هذا وينص فرض التوافق املستمد من هذه نظرية 

عىل أنه من املتوقع وجود تفاعل بني الشخص وحاالت القلق املتوقعة عندما يتزامن 

املوقللف الضاغط مع منط من أمناط سللمة القلق. وتتفاعل متغريات الشللخص مع 

متغريات املواقف إلنتاج مفهوم التهديد، والذي بدوره يثري حالة القلق واالستجابات 

التفاعلية، والدفاعات، وردود الفعل السلللوكية والبيولوجية، واألمراض الجسللدية. 

والغالبية العظمي من نتائج الدراسللات التجريبية التي اختربت هذا النموذج )أكرث 

.)Endler & Kocovski, 2001( قد دعمت صدقه )من 80 يف املائة

قل��ق االختبار: يلقي منوذج إندلر الضوء عىل التقييم االجتامعي بوصفه املفتاح 

األسللايس لسللياق القلق. ويف حقيقة األمر، ميكن تصنيف »التقييم االجتامعي« إىل 

عللدد من املجاالت املنفصلة التي ميكن من خالها الحكم عىل الشللخص. وتشللمل 

هذه املجاالت: االختبارات الرسللمية، والرياضة، واللقاءات االجتامعية، والرياضيات 

)Zeidner & Matthews ,2005(. وأكرث ما تم بحثه من »مجاالت القلق التقييمية« 

هو قلق االختبار الذي من شللأنه اإلشللارة إىل الخوف من الفشل يف بعض إجراءات 

التقييللم الرسللمية، والذي قللدم يف الفصل األول )األشللكال الرئيسللية للقلق: قلق 

االختبار(. وأفضل ما جرى التوصل إليه يف الدراسللات املعنية باالنزعاج، واالستثارة، 

والقلق هو أن الطالب يشللعر بالقلق خال االمتحانات )Zeidner, 1998(. وسوف 

نقللدم يف هذا الكتاب مواد من قلق االختبللار، وذلك يف مواضع مختلفة منه. لذلك 

سللوف يجري الرتكيز عىل املقاييس املتخصصة التي ُوضعللت لتقييم قلق االختبار. 

بينام مييل قلق االختبار إىل االرتباط بصورة إيجابية مع القلق العام، فهو يعد تكوينا 

متاميزا. لذا، فإنه من املمكن أن يكون الطالب بوجه عام هادئ الشللخصية، ولكن 

يتفاعل ويسلك بقلق شديد خال االختبارات.
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وقد وضع إيروين ساراسللون، وهو أحد الباحثني يف مجال قلق االختبار، مقياسا 

عاما لسللمة قلق االختبار الذي يقيم مجموعة من أعراض الشللعور بالقلق يف أثناء 

أداء االختبللارات واالمتحانللات. ويف وقللت الحق لذلك، أراد أن يعللرف قيمة متييز 

العنللارص املختلفة مللن القلق، خصوصللا الجوانب املعرفية والوجدانيللة التي قمنا 

بوصفها بالفعل. ويتضمن استبيان ساراسون )1984( أربعة مقاييس لتقييم جوانب 

التعرض لقلق االختبار، والتي تعد مرتابطة، ولكنها منفصلة يف الوقت نفسه:

• »ردود الفعل الجسللدية«: تشللري إىل األعراض الجسللدية للقلللق، مثل زيادة 
معدل رضبات القلق، واضطراب املعدة.

• »التوتر«: يشري إىل االنفعاالت السلبية مثل الشعور بالعصبية والرنفزة.
• »االنزعللاج«: هللو البعللد املعريف الذي يشللري إىل الخوف من الفشللل خال 

االختبارات. 

• »التفكري عديم الصلة باالختبار«: وهو ال يشللري إىل التفكري يف االختبار، ولكن 
يشري إىل االهتاممات الشخصية األخرى.

وتصللف كل مللن ردود الفعل الجسللدية والتوتر معا سللمة قلللق االختبار، يف 

عاقتهللا بالجانب الوجداين )االنفعايل( للقلق، والللذي جرى وصفه يف الفصل األول 

)جوانب القلق: الجانب الوجداين/ الجسللدي(، حيث إن املقياسللني األخريين، وهام 

االنزعللاج والتفكري عديم الصلة باالختبار، يحددان الجانللب املعريف لقلق االختبار. 

هذا وقد قام ساراسون )1986( بوضع مقياس مصاحب ملقياس سمة قلق االختبار، 

هو اسللتبيان التداخل املعريف، والذي يقيس حالة قلق االختبار بدال من سللمة قلق 

االختبللار، حيث يجري الرتكيز عللىل حاالت االنزعاج التي ميكللن أن ترصف االنتباه 

عن أداء االختبارات بفاعلية، وتشللمل املقاييس املنفصلة لانزعاج املتعلق باالختبار 

والتداخللل عديم الصلة باالختبار. وقد أثبتت مقاييس ساراسللون أنها مفيدة بصفة 

خاصة خال دراسة املرتتبات املعرفية للقلق، والتي سُتناقش مبزيد من التفاصيل يف 

الفصل الخامس )القلق واألداء املعريف(.

يف السياق نفسه، وضع عامل آخر، ذو خربة يف مجال بحوث قلق االختبار هو شارلز 

 Spielberger, Gonzales, Taylor, Algaze, & Anton,( سبيلربغر، قامئة قلق االختبار

مت قامئة قلق  1978(، والتي تستخدم عىل نطاق واسع يف جميع أنحاء العامل. وقد ُصمِّ
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االختبار لقياس الفروق الفردية بني األفراد يف قلق االختبار، باعتباره سمة شخصية نوعية 

م عىل  مرتبطة باملوقف، وهو عبارة عن مقياس تقرير ذايت يتكون من عرين بندا، ُصمِّ

أساس تصور ثنايئ البعد )أي االنزعاج واالنفعالية( لقلق االختبار. وقد ُترِجمت األداة إىل 

أكرث من اثنتي عرة لغة، مبا فيهللا العربية، والصينية، والهولندية، واألملانية، والهندية، 

والعربية، واملجرية، واإليطالية، واليابانية، والكورية، والرنويجية، والفارسللية، الربتغالية 

واإلسللبانية. كام أفادت التقارير بأن املقياس يتضمن خصائص سيكومرتية ممتازة، وقد 

جرى تطبيقه عىل فئات مختلفللة من الجمهور، بدءا من الطاب يف املدارس االبتدائية 

)عىل سللبيل املثال: Zeidner, Klingman, & Papko, 1988( ووصوال إىل مجتمعات 

.)Zeidner & Nevo, 1992 :طاب الجامعة )عىل سبيل املثال

القل��ق من القيادة: يعد املثال األخري للسللياق الذي يرتبللط بالقلق هو قيادة 

السيارات، فالقلق املتوسط أو املعتدل يعد خال القيادة أمرا شائعا، وميكن أن يصل 

التعبري عن القلق يف الحاالت الشللديدة إىل الرهاب. ونظرا إىل أن قيادة السيارات مل 

تكن شللائعة إال خال السللنوات القليلة األخرية من القرن املايض، وليس لها أساس 

تطوري، فإن وجود سللمة القلق املميزة يعد مثاال يبني كيف ميكن أن يرتبط القلق 

بأي نشاط بري مهم وذي معني.

الجدير بالذكر أن قامئة ضغوط السائق )Matthews, 2002( تحتوي عىل مقاييس 

متعددة للسمة تتناول مختلف أشكال التعرض للخطر، ولكنها تتضمن مقياس كراهية 

القيللادة الذي يرتبط بقابلية التعرض للقلق وغريها من االنفعاالت السلللبية. ويظهر 

صدق املقيللاس من خال قدرته عىل التنبؤ باالنفعاالت السلللبية، مبا يف ذلك التوتر، 

سللواء القيادة يف الواقع أو التجارب باستخدام جهاز محاكاة القيادة. كام أنها تختلف 

أيضا عن الشللخصية العامة، والتي ترتبط بنحللو 0.4 مع العصابية يف منوذج العوامل 

الخمسة. وقد تتغري الشللخصية يف الواقع عندما يجلس السائق خلف عجلة القيادة، 

وهنا تبدو قابلية التعرض للقلق من القيادة كأنها ذات أساس معريف ترتبط بعمليات 

إدراكية خاصة بنقص الكفاءة والتحكم من قبل السائق. ومن املثري لاهتامم أن القلق 

من القيادة يعد أمرا طبيعيا فيام يتعلق بالسللامة؛ ويبدو أن القلق املرتفع يزيد من 

احتاملية خطأ السائق، ولكن السائقني القلقني يعوضون ذلك بالقيادة ببطء، ومن ثم 

ال يكون هناك أي تأثري واضح عىل مخاطر الحوادث.
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املقاييس الفسيولوجية للقلق
غالبللا ما يكون الشللعور بالقلق كأنه يتخلل الجسللد بأكمله، متاما كالشللعور 

برائحللة العرق عندما تفوح، هذا فضا عن الزيادة يف معدل رضبات القلب وتوتر 

العضات. وقد نشعر برغبة يف التقيؤ أو التبول. ويعتقد بعض املنظرين أن تجسيد 

القلق هو أمر حاسللم يف ارتقاء االنفعال الذايت. هذا فضا عن أن أساليب القياس 

الخاصة بعلم النفس الفسيولوجي تقدم وسائل لتحقيق القياس الدقيق الستجابات 

املواجهة أو الهروب. وتوضح البيانات أن األفراد يظهرون يف كثري من األحيان زيادة 

كبرية يف مجموعة متنوعة من مؤرشات االستثارة الفسيولوجية والنشاط الاإرادي 

عندمللا يتعرضون ملواقف تهدد الللذات )Holroyd & Appel, 1980(. ويتضمن 

ذلك اسللتجابة الجلد الغلفانية، والتنفس )املعدل/ الحجم(، والنشللاط الجسللدي 

)التوتر العضي(، والجهاز الللدوري )معدل النبض، ورضبات القلب، وضغط الدم 

وغريها(، ونشللاط الدمللاغ الكهريب )مخطللط الدماغ الكهريب(، والنشللاط األييض 

ملناطق محللددة يف الدماغ )التصوير بالرنني املغناطيلليس، أو التصوير املقطعي(. 

هللذا وتعد اسللتجابة الجلد الغلفانيللة هي مثال لقياس االسللتجابة الكهربية عن 

طريق الجلد، حيث تتزايد الشحنة الكهربائية للجلد عندما يتصبب الشخص عرقا. 

ومنذ منتصف السبعينيات اكتسللبت املقاييس الفسيولوجية مصداقية يف بحوث 

القلق، والتي تهدف إىل قياس تغريات النشللاطات الجسدية، والتي تظهر مصاحبة 

للمكونات الذاتية والسلوكية للقلق.

وهنللاك ميزة واضحة السللتخدام املقاييس الفسلليولوجية لقيللاس القلق يف 

املواقللف الضاغطة، تتميللز بها عىل مقاييس التقرير الللذايت. وألنه من الصعب، 

إىل حد ما )عىل الرغم من أنه يعد ممكنا يف بعض األحيان(، السلليطرة بشللكل 

عادي عىل اسللتجابات الجهاز العصبي الاإرادي )املسللتقل(، فإن االسللتجابات 

الفسلليولوجية تتجنب بعض املشللاكل الكامنة يف مقيللاس التقرير الذايت للقلق 

)عىل سبيل املثال: تزييف االستجابات لألحسن أو األسوأ، والدفاعات، والجاذبية 

االجتامعيللة(. مللع ذلللك، عىل الرغم مللن بعض املزايللا املهمة، فللإن املؤرشات 

الفسيولوجية تعاين كاماًّ هائا من املشاكل املنهجية، والتي ميكن عرضها باختصار 

عىل النحو التايل:
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صدق التكوين محل التساؤل
يعد اسللتخدام املقاييس الفسلليولوجية للنشللاط الاإرادي لقياس القلق مثريا 

ملخللاوف خطرة تتعلللق بصدق التكوين الخاص بتلك املقاييللس. هذا فضا عن أن 

املدى الذي تعكس به املقاييس املسللتقرة للنشاطات الاإرادية الطرفية )عىل سبيل 

املثللال: عينات معللدل النبض، بصمة األصابللع املتعرقة( بصللورة صادقة التغريات 

االنفعاليللة املركزية التي تحدث نتيجة املواقف الضاغطة مل تحدد بدقة بعد. عاوة 

عىل ذلك، فإن االسللتثارة الاإرادية قد ال تكللون بالرضورة مرادفا للقلق، ولكن بدال 

من ذلك ميكن اعتبارها مقياسللا لحالة القلق وحدها، مثلام مييل الناس إىل تسللمية 

االسللتثارة بصورة معرفية يف حالة معينة كالقلق )Holroyd & Appel, 1980(، بل 

وهناك بعض املشاكل اإلضافية التي قد تؤثر عىل صدق املقاييس الفسيولوجية، مثل 

األنشللطة الدفاعية والوعي املشللرتك الاإرادي. وعادة ما تحدث األنشطة الدفاعية 

عندما يتعرض البعض للتهديد خال استخدام الدفاعات، يف حني أن »الوعي املشرتك 

الاإرادي« يشللري إىل الفروق الفردية يف الدرجة التي ميكن للناس من خالها إدراك 

النشللاط الاإرادي )املسللتقل( الخاص بهم بدقة. بالتايل، فإن بعض األفراد يبالغون 

يف تقدير نشللاطهم الفسلليولوجي، يف حللني أن آخرين يقللون من حجم نشللاطهم 

الفسيولوجي. باإلضافة إىل ذلك، ميكن للبعض التحكم يف استجابات الجهاز العصبي 

الإلرادي )املستقل( عرب العائد الحيوي، أكرث مام يستطيع غريهم.

ويعللد االهتامم الرئييس بالقلق، فيام يتعلللق بصدق التكوين، هو أن املقاييس 

الفسلليولوجية تفشل بشكل عام يف التقارب مع مقاييس التقرير الذايت للقلق، هذا 

عىل الرغم من أن الخربة العامة تشللري إىل وجود عاقة وثيقة بني هاتني الفئتني من 

املقاييللس. يف حني أن األفراد القلقني عادة ما يقللرون بوجود مجموعة متنوعة من 

األعللراض الاإرادية، وكذلك بعض املشللاعر الذاتية للقلق. ووفقا ملا أورده هودجيز 

)Hodges, 1976( تعد العاقة بني كيف يقر الشخص الشعور، وكيف يستجيب من 

الناحية الفسلليولوجية معقدة جدا. ويف الواقع، فإن أحد أكرث جوانب البحوث التي 

أجريت حول القلق غموضا وغرابة وإثارة للحرية هو فشل هذين النوعني املختلفني 

من املقاييس التابعة يف االرتباط ارتباطا داال، وال سلليام عندما يكون الشخص تحت 

تأثري نوع معني من الضغوط.
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ويف أفضل األحوال، تقدم املقاييس الفسيولوجية معلومات حول االستثارة االنفعالية 

الشكلية، غري أنها تفشل يف تقديم معلومات حول األهمية الفريدة للقلق أو الفرق بني 

القلق واالنفعاالت املشللابهة. وإذا جرت مقارنة األفللراد ذوي معدالت القلق املرتفعة، 

من الناحية الفسيولوجية، مع من هم أقل منهم يف معدالت القلق، نجد أن البعض من 

ذوي معللدالت القلق املنخفضة يتأثللرون بالضغوط، وحقا هم يعانون القلق، غري أنهم 

يتعاملون مع هذا األمر بأسلللوب دفاعي. ويحتاج الباحثون إىل تحديد األشخاص الذين 

يسللجلون معدالت منخفضة يف مقاييللس التقرير الذايت للقلق، ويظهرون مسللتويات 

منخفضللة يف املقاييس الفسلليولوجية، وكذلك األمر بالنسللبة إىل األفراد ذوي معدالت 

القلللق املنخفضة فعليا، مقارنة بذويهم ممن يسللجلون انخفاضللا يف مقاييس التقرير 

الذايت للقلق، ولكن يظهرون نشاطا ال إراديا مرتفعا.

التقارب املنخفض للمقاييس الفسيولوجية
هنللاك مشللكلة أخللرى خطللرة تتعلق بصللدق التقللارب املنخفللض للمؤرشات 

الفسلليولوجية، وبالتللايل، ال ميكللن للمللرء افللرتاض أن املقاييس املختلفة لاسللتثارة 

الفسلليولوجية املسللتخدمة يف بحوث القلق )معدل رضبات القلب، ومعدل التنفس، 

ومسللتوى مقاومة الجلد... إلخ( هي مقاييس متامثلة متاما. وكام سُياحظ يف املناقشة 

التاليللة، يختلف الناس يف االسللتجابة لاسللتجابات الفسلليولوجية املختلفللة )والتي 

وصفت بأنها اسللتجابة منطية Lacey, 1967(. وبالتايل، قد يعرب شللخص عن القلق يف 

املقللام األول، مللن خال زيادة معدل رضبللات القلب، بينام يعرب شللخص آخر عن 

القلللق من خال زيادة إفراز العرق )زيادة توصيل الجلد(. وقد أشللار الرتاث البحثي 

املتنامي إىل وجود فروق دالة يف أمناط االسللتجابة، عرب أنسللاق االسللتجابة الثاثية يف 

 Lawyer( كل من املواقللف الطبيعية واإلكلينيكية عند مواجهة املواقف املثرية للقلق

Smitherman, 2004 &(. عللىل سللبيل املثال، قد تقدم اسللتجابات الجلد الكهربية، 

واستجابات القلب الوعائية، مؤرشات مختلفة من االستثارة، ألن تلك املقاييس تعكس 

عمليات فسلليولوجية خاصة ومعقدة ذات حساسللية للعديد مللن التأثريات الداخلية 

والخارجيللة. ويف الواقع، تفرتض البحوث أن تلك املللؤرشات تعاين االفتقار إىل التقارب 

.)Lang, Rice & Sternbach, 1972 مع املقاييس الفسيولوجية األخرى للقلق )انظر
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الثبات الضعيف
من الناحية العملية، ميكن القول بأن كل املقاييس الفسيولوجية تعاين مشكات 

انخفاض الثبات. ونظرا إىل أن القلق قد ال يكون ظاهرة أحادية البعد، وأن املكونات 

املعرفية والفسلليولوجية والسلوكية للتكوين متباعدة إىل حد كبري. وعىل الرغم من 

ذلك، فليس هناك ما يدعو إىل االستغراب عندما تجد أن املقاييس املختلفة لتكوين 

القلللق ال تتفق دامئا )Rachman, 2004(. ويف الواقللع، فإن بعض الناس يعاين من 

خللربة القلللق الذايت، ولكن تحتفللظ بهدوئها الظاهري، وال تظهللر أي من املرتتبات 

الفسلليولوجية املتوقعة، أو رمبا ال تظهر أي محاولة لتجنب التهديد أو الهروب من 

سللياق الخطر. وحقيقة األمر أن مختلف مكونللات القلق ال تتوافق دامئا مام يحتم 

تحديد املكون الذي يجري التعامل معه.

وال يقتللرص األمر عىل أن مقاييللس القنوات املختلفة للتعبللري عن القلق تابعة 

جزئيللا فقط، ولكن يشللتمل أيضللا عىل االرتباطللات بني مقاييس الجهللاز العصبي 

الاإرادي )معدل رضبات القلب، وتدفق الدم، وضغط الدم، واالسللتجابة الكهربية 

للجلد، ومعدالت التنفس... إلخ( متيل إىل أن تكون منخفضة للغاية، بحيث ال ميكن 

اسللتخدام مقياس واحد كمؤرش السللتثارة القلق. ومن الواضح أنه ال يجوز افرتاض 

التزامن بني القلق واالستثارة الفسيولوجية يف مواقف معينة، كام ال ينبغي استخدام 

املقاييس الفسيولوجية كمعيار مستقل لحالة القلق.

هللذا، كام تعكس معظم املؤرشات الفسلليولوجية مدى واسللعا من الفروق بني 

األفراد، وال ترتبط بظروف الضغوط النوعية. وبالتايل، كام أشللار راكامن وهودجسون 

)1980( فإن أنسللاق االستجابة للقلق، داخل أي شللخص، قد تختلف نسبيا يف وقت 

واحللد )تفاوت(، وقد تتغري مبعدالت مختلفة )عللدم تزامن( نتيجة التعرض لهاديات 

القلق. كام تعكس، أيضا، املقاييس الفسلليولوجية مدى متسللعا مللن الفروق داخل 

الفرد الواحد، والتي تتعلق باألنشللطة اليومية أو الظروف الزمنية أو البيئية اململوءة 

بضغوط معينة. وتتطلب هذه املشاكل وضع ضوابط واضحة للتصميم، وضبط األمور 

بصورة متوازية، وكذلك املعايرة الدقيقة لألدوات نفسها وإعدادها بصورة جيدة.

باإلضافة إىل ذلك، فإن املؤرشات الفسيولوجية تعد دليا عىل انخفاض االستقرار 

 Allen,( عرب الزمن، كام تبدو حساسللة ملجموعللة متنوعة من التأثللريات املوقفية
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1980(. هللذا ومن املحتمللل أن تكون بعض املقاييس الفسلليولوجية )االسللتجابة 

الكهربيللة للجلد، ومعللدل النبض، ورمبا غريهللام( عرضة للتأثللريات التي تتمخض 

عن آثار القياس أو االسللتجابة؛ مام يعني أن إجراءات القياس نفسللها قد تغري من 

مستويات حالة القلق التي يجري قياسها يف املواقف الضاغطة.

نوعية االستجابة
تعد نوعية االسللتجابة أحد املحددات الرئيسية لارتباط املنخفض بني املقاييس 

العصبية املسللتقلة )الاإراديللة(، فعي وجه التحديد، تم التأكد من أن األشللخاص 

لديهم أمناط اسللتجابة معينة يف الوظائف الاإرادية، فبعضهم يسللتجيب من خال 

ارتفاع معدل رضبات القلب، وبعضهم من خال اسللتجابات الجهاز التنفيس، أو قد 

يسللتجيب، عىل حد سواء، بكل من زيادة االستجابة الكهربية للجلد، وارتفاع معدل 

رضبللات القلب. وتعد هذه األمناط من االسللتجابة ثابتة مع مللرور الوقت، ودامئا 

مللا تحدث، هذا بغض النظر عن نوع الضغط الللذي يتعرض له الفرد. وهناك أيضا 

»نوعية املثري«، مبعنى أن األفراد املختلفني قد تكون لديهم حساسللية تجاه املثريات 

املختلفة. ثم إن هناك أيضا نوعية املثري - االستجابة، مبعنى أن خصائص املثري )عىل 

سبيل املثال: املادية أو التهديد املوجه للذات(، قد تؤثر يف النمط الفسيولوجي الذي 

يجري تحقيقه.

العتبة وآثار الس��قف: قد تسللهم العتبة وآثار السقف يف جعل اختيار املقياس 

الفسلليولوجي أمرا صعبا. فعىل سبيل املثال، يف إحدى الدراسات التجريبية إذا كان 

قلق الشللخص مرتفعا حتى نبدأ العمل به، فللإن القلب يخفق برسعة قبل التعرض 

للضغوط. وألنه من الصعب زيادة رضبات القلب أكرث من ذلك، فإن الشخص يظهر 

اسللتجابة ضعيفة للضغوط )آثار السللقف(؛ مام يوحي بطريق الخطأ أنه مل يتعرض 

لقدر كبري من القلق. ويف الواقع، فإن مسللتويات الراحة غالبا ما تكون غري واضحة 

املعللامل ويصعب تحديدها، وميكن أن تتأثر مبتغريات ما قبل التجربة غري املضبوطة. 

وهناك مشللكلة أخرى عامة، وهي أنه من املمكن أخذ عدد من القياسات املختلفة 

لاسللتجابة، قد تعطينا معلومات مختلفة. فإذا أخذنا االسللتجابة الجلدية الكهربية 

كمقيللاس للقلق، من املمكن أن نسللتخدم عددا من املللؤرشات املختلفة منها، عىل 
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سبيل املثال، حجم االستجابة، والكمون )تأخر االستجابة(، ومدة استمرار االستجابة 

)أي وقت العودة إىل خط األسللاس(، كام يف اسللتجاباتنا، كل منهللا قد يقدم أمناطا 

مختلفة من التأثريات واالرتباطات.

نق��ص املعايري: هنللاك صعوبة سلليكومرتية مرتبطة بذلك، تتمثللل يف االفتقار 

إىل املعلومات املعيارية التي يجري عىل أساسللها الحكم عىل مسللتويات االسللتثارة 

االنفعالية املرتفعة يف املواقف الضاغطة. يف مقابل ذلك، فإن بيانات التقنني الجيدة 

التي سللجلت لعدد من اسللتبيانات القلق، كام عرضنا سللابقا يف قامئة حالة -سمة 

القلق، تتيح لنا قدرا قليا من املعلومات عن كيف ميكن لألفراد ذوي معدالت القلق 

املرتفعة واملنخفضة توزيع أنفسهم وفقا للمؤرشات الفسيولوجية. وحتى يتسنى لنا 

تحقيق االستفادة القصوى، فإن تلك البيانات ال بد من جمعها يف مجموعة متنوعة 

 .)Allen, 1980( من املواقف، بدءا من خربة االسرتخاء وصوال إىل الضغوط الشديدة

عاوة عىل ذلك، فإن اآلثار الفسلليولوجية البحتة لبعض العوامل مثل العمر، ونوع 

الجنس، والصحة، واللياقة البدنية، والتدخني وغريها من املؤثرات تشري إىل أنه يتعني 

الحصول عىل مختلف املعايري من مجموعات مختلفة من الجمهور.

ضعف التطبيق العميل يف الس��ياقات الطبيعية: بللادئ ذي بدء علينا أن نضع 

القضايا السلليكومرتية جانبا، حيث إن املقاييس الفسلليولوجية لديها، هي األخرى، 

عدد متأصل من مشكات التقنية عند استخدامها كمقياس للقلق يف الحياة الواقعية 

أو يف أي من سللياقاتها. ومن الواضح أن تحديد موقع جهاز فسيولوجي معقد )عىل 

سللبيل املثال: الفيزيوغراف( يف أحللد مواقف الحياة الواقعية )الفصول الدراسللية، 

وقاعة االجتامعات، والدراسللة، واملطللار، والتدريبات العسللكرية الخارجية(، ميثل 

تحديللا، فعليك أن تتخيل تنفيذ إجراءات التقييم الفسلليولوجية يف أثناء مامرسللة 

املدفعيللة يف القللوات البحرية األمريكيللة، حيث تحتاج األقطللاب إىل التعليق عىل 

الجنللود يف ظل محاكاة لظروف قتالية، وهم من جانب آخر بحاجة إىل االنخراط يف 

فرتات انتظار طويلة للحصول عىل مقاييس خط أسللايس ثابتة، وغالبا ما يكونون يف 

هذا الظرف تحت إطاق نار كثيف. وعاوة عىل التفاعات املحتملة لتلك املقاييس، 

فإن تكلفة اسللتخدام تلك املعدات والحصول عىل الدعم الفني الازم للتشللغيل قد 

تكون باهظة، خصوصا يف املواقع امليدانية.
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مع ذلك، فللإن التطورات األخرية، يف مجال »الرصد املتنقللل«، تعد بداية ملعالجة 

الصعوبات العملية )Ebner-Priemer & Trull, 2009(، كام أن التطورات التكنولوجية 

يف أجهزة االستشللعار وأجهزة الحاسللوب املحمولة قد جعلت قياس استجابات القلق 

املبللارشة يف الحياة الواقعية أكرث جدوى. ويسللتعرض ألبريس )2009( العمل ملثل هذا 

النللوع فيام يتعلق باضطرابات القلق اإلكلينيكيللة، والتي متيل بطبيعة الحال إىل إثارة 

اسللتجابة أقوى من تلك التي تصاحب القلق الطبيعي، حيث يؤكد أنه من املمكن أن 

نذكر استجابات القلب واألوعية الدموية ومعدالت التنفس املفرطة املصاحبة لنوبات 

الهلللع، كام أجرى عدد من الباحثني دراسللة عن اسللتجابة الكورتيللزول التي تصاحب 

نشاط محور املهاد التحتاين - الغدة النخامية - الكظرية يف أثناء القلق والخوف.

هللذا ويعد أحد قيود الرصللد املتنقل لهذا النوع هو أنه قد يفشللل يف التقاط 

العنللارص املعرفيللة الحرجة للقلللق. ويف الواقع، يحللذر ألبللريت )Alpert( من أن 

االستجابات الفسيولوجية غالبا ما تكون أقل وضوحا مام كان متوقعا وفقا للتجارب 

السللابقة التللي أجريت عىل املرىض الذين يعانون القلللق. وميكن التغلب عىل هذا 

القيللد، عللىل وجه الخصوص، من خللال دمج تكنولوجيا الرصللد املتنقل مع غريها 

Christensen, Barrett, Bliss-( من تكنولوجيا تقييم االنفعاالت، ومعاينة الخربة

Moreau, Lebo, & Kaschub, 2003(. وهللذا املنحى يدفع املرء إىل تقرير حالته 

االنفعالية واألفكار العرضية بشللكل دوري. ومن ثم، فإنه ميكن تسجيل التغريات يف 

االنفعال خال األنشطة العادية. كام أن استخدامه بالتنسيق مع الرصد الفسيولوجي 

قد يجعل السياق املعريف الستجابة القلق أمرا واضحا ومفهوما.

قيود التصوير املخي: لقد شهدت الدراسات العلمية العصبية لانفعاالت، مبا يف 

ذلك القلق، تطورا ملحوظا من خال أساليب تصوير الدماغ مثل الرنني املغناطييس 

الوظيفي، والتي يستطيع الباحثون - من خالها اآلن - تعيني مناطق الدماغ املحددة 

التي تنشللط يف حالة شعور الشللخص بالقلق، أو حينام يشعر الشخص ويستجيب 

ملثريات التهديد، وسوف يجري تناول نظريات علم األعصاب لانفعاالت التي تفرس 

تلللك النتائج يف الفصللل الثالث )انظر املناظري البيولوجيللة للقلق: املناظري العصبية 

والبيولوجيللة الوظيفية(، ولكن عىل نطاق واسللع تلتقي تلللك األبحاث مع خطوط 

أخرى خاصة ببعض األدلة حول إبراز البناءات الخاصة بالجهاز الطريف تحت القرة 

يف املخ، وال سيام اللوزة التي تعد ذات أهمية بالغة بالنسبة إىل القلق.
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وهديا مبللا ذكر، يحدونا األمل أن نتمكن من قياس القلق، مبارشة ومن الناحية 

الفسلليولوجية، وكذلك عىل مسللتوى تنشلليط »مراكز القلق« يف الدماغ. هذا وقد 

اسللتعرض باريت وواجري )2006( عددا من الدراسللات يف هذا املجال، فمن ناحية 

اسللتخلص الباحثان أن العاقة بني الخوف وتنشلليط اللوزة هللي األقوى يف أبحاث 

االنفعاالت، كام ُأثبت هذا من قبل يف مراجعتني سللابقتني. من ناحية أخرى، فإنهم 

يحللذرون من أن ارتباط الخللوف باللوزة ليس متكررا، فلم يجللِر التوصل إىل هذه 

النتيجة سللوى يف نصف الدراسللات املنشللورة ذات الصلة. ويختلف أيضا األفراد يف 

مدى نشاط اللوزة املصاحب للخوف )وأيضا من غري الواضح إذا ما كان ميكننا متييز 

الخوف والقلق يف تلك الدراسللات(. ومثة مسألة أخرى هي أن اللوزة ال تنشط فقط 

كاسللتجابة للتهديد، ولكنها قد تسللتجيب النفعاالت أخرى، مبا يف ذلك االنفعاالت 

اإليجابية، كام أنها تبدي استجابة خاصة للوجوه. وبالتايل، فبينام ستستمر تكنولوجيا 

التصوير يف التحسللن با شللك، فإنها ليست عىل اسللتعداد يف الوقت الحايل لتكون 

مبنزلة أداة مساعدة لتقييم مستوى قلق الفرد.

ويف الواقع، فإن اسللتجابات تدفق الدم املقيسللة بالرنللني املغناطييس الوظيفي ال 

تعكللس بالرضورة الداللللة االنفعالية للمثللري، ومام يعني فجائية املثللري أو خصائصه 

)Kagan, 2007(. وتعللد املامرسللة املعارصة، واملتعارف عليهللا حاليا لوصف بروفيل 

الدمللاغ الخاصة بحالللة القلق من املاسللحات الضوئية بالرنللني املغناطييس، عىل أنها 

مكافئة للقلق، تعد قضية خافية، وذلك للعديد من األسباب. أوال، تكشف اآلالت عن 

التغللري يف تدفق الدم ملواقع الدمللاغ بعد عدة ثوان من تقديم املثري االنفعايل، يف حني 

تحدث اسللتجابات القلق يف الحال )أي يف أقل من ثانيتني، وهو الوقت الذي يستغرقه 

املاسللح الضويئ للكشللف عن أي تغريات يف تدفق الدم(. ومن املمكن أيضا أن يتباين 

بروفيل Profile استجابة الدماغ للمثري أو أي محفز، وذلك يف السياق الحايل، فضا عن 

تاريخ الفرد والحالة النفسللية له التي يجري مسحها ضوئيا. وألن أسباب تغري مستوى 

األكسجني يف الدم التزال متثل لغزا، فإن املعنى النفيس ألي تغيري اليزال غري واضح.

كام يعد أيضا استخدام الرنني املغناطييس الوظيفي مثاال جيدا عىل أحد املبادئ 

املهمة: وهو أن املقاييس الفسيولوجية ميكن فقط أن تفرس يف سياق نظرية ما من 

شللأنها أن تخربنا مباذا يعني املقياس بالفعل. وكام سوف نرى يف الفصل التايل، ميكن 
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أن تقسللم نظريات القلق عىل نطاق واسللع إىل تلك التي ترى أن القلق كانعكاس 

ملسللتوى النشللاط يف أنظمة الدماغ التي تسللتجيب لتهديد، وتلك التي ترى القلق 

مبنزلة مصاحب للمعنى الشللخيص الذي يعزى إىل التهديد، والذي يرتبط بشكل غري 

مبللارش فقط مع العمليات العصبية. كام يبللدو مقياس الرنني املغناطييس الوظيفي 

للقلق أكرث داللة يف سياق النظرية العصبية منه بالنسبة إىل النظرية املعرفية.

املقاييس السلوكية للقلق
ينطللوي املنحى اآلخر لتقييم القلق عىل اسللتخدام املقاييس السلللوكية لألداء، 

حيث تعد املاحظات السلللوكية أحللد مصادر املعلومات املهمللة الخاصة بالقلق، 

والتللي تتيح الفرصة لتحقيق مزيد من الدقة واملوضوعية أكرث من التقرير الذايت أو 

إجراءات املقابات الشللخصية. وبالتايل، تعد الطريقة األكرث مبارشة وأقل اسللتنتاجا 

لتقييم سلللوكيات القلق هي ماحظللة املظاهر السلللوكية ذات الصلة يف املواقف 

التي متثل تهديدا للللذات )King & O’llendick, 1989(. كام جرى تعريف بعض 

السلللوكيات النوعية التي تعكللس القلق إجرائيللا )الكرب، والتشللتت، والتجنب( 

وتسللجيلها. بللدال من فحص تقديللرات الباحثني للمشللاركني أو ترتيب املشللاركني 

ألنفسهم عىل سلسلة من البنود التي تعكس خربة القلق، أو إخضاع املشارك لجهاز 

كشللف الكللذب، فهناك منحى بديل وهللو أن يكون لديك ماحللظ مدرب )القائم 

بالتجارب، واملعلم، واملعالج( تقع عىل عاتقه مسللؤولية تقييم مسللتوى القلق لدى 

املريض )Suinn, 1990(. ووفقا لذلك، يستخدم بعض املاحظني مجموعة مقاييس 

مللن فئات املاحظة املقننة لتقييم سلللوك القلق، عن طريللق الكامريات، أو أجهزة 

التسجيل، أو غريها من األجهزة املستخدمة.

ولقد كان ماندلر وساراسللون )1952( هام أول من استخدم مقاييس األداء التي 

تشللتمل عىل املاحظة املبارشة للمظاهر السلللوكية للقلق، مثل العرق اُلمشللاهد، 

وحركة الجسللم املفرطة، والضحك غري املناسللب، عند إخضاعهم ملواقف االمتحان. 

وميكللن التمييز بني األفراد ذوي معدالت القلق املرتفعة واملنخفضة بواسللطة تلك 

املعايري. هذا كام سللجل هورن وماتسللون )1977( بعض املاحظات من وراء مرآة 

ذات اتجاه واحد، فخال دقيقة أُِخذت عينات من 24 سلوكا خاصا ذا عاقة بالقلق 
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)قضللم األظافر أو األقام، ولوي األيدي، وحركات السللاق العصبية... إلخ( ملجموعة 

مللن الطاب ممن خضعوا إىل االختبار. وأفللادت التقارير بأن الثبات بني املاحظني 

لسلللوك القلق كان جيدا )ر=0.78(. وغالبا ما توصف املاحظات بأنها أكرث األشكال 

املرغللوب فيها للحصول عىل البيانات، كام أنها أكللرث موضوعية من الطرق البديلة، 

ومللن املفرتض أال تخضع للتحيز البري املتضمللن بالرضورة يف التقرير الذايت. ومع 

ذلك، فإن اسللتخدام إجللراءات املاحظة لقياس القلق أمر نللادر، كام أن العمليات 

النفسية التي تعترب ذات صلة بالقلق )أو التعامل مع القلق( ليست قابلة للماحظة 

املبللارشة. ولتنفيللذ ذلك، فإن األمر يتطلب أن ياحظ شللخص ما األفراد يف املواقف 

التي متثل تهديدا للذات بصورة مسللتمرة، بطريقة أو بأخرى، وذلك من أجل تقييم 

عملياتهم النفسية القامئة لديهم.

ومييل علامء السلللوك املبكرون إىل قبول بيانات املاحظة السلللوكية عىل أساس 

صدقهللا الظاهري، غري أنه جرى تحديد مجموعة متنوعة من املشللاكل املتعلقة مبثل 

هذا االستخدام عىل مر السنني. ومن بينها شدة تعقد ترميز املاحظة، وتحيز املاحظ، 

والثبللات »انحللراف املاحظ« يف ترميز السلللوكيات، وطبيعللة رد الفعل عىل عملية 

املاحظة نفسللها، وارتفاع تكاليف القيام بإجراءات املاحظللة. وأخريا، حتى الباحث 

البارع نسبيا قد يكون من الصعب عليه وضع إجراءات أو أدوات املاحظة التي تسفر 

عللن التقييامت املعقولة غللري املبارشة لجميع العمليات املتصلللة بالقلق. عاوة عىل 

ذلك، واعتامدا عىل كيفية الحصول عىل املاحظات، فإن هذا اإلجراء قد يجلب بعض 

العنارص املصطنعة يف اإلعداد. كام أن طبيعة تعرضك للماحظة من املمكن أن تؤدي 

إىل تغيري يف السلللوك املسللتهدف. وهناك أنواع عديدة من طرق أخذ عينات السلوك 

ميكن استخدامها، مبا يف ذلك أداء األدوار واملحاكاة، واملاحظات الطبيعية.

 Webb, Campbell, Schwartz,( ونادرا ما يسللتخدم الباحثون مقاييس خفيللة

Sechrest, 1966 &( لتقييم القلق. ولكن هناك اسللتثناء ملحوظا وهو تلك الدراسللة 

التي أجراها جونسون وسيرست )1968(، حيث جرى توظيف مؤرشين لتتبع القلق 

التقييمي. أول إجراء كان »الورق املبعرث«، يف ظل افرتاض أن مواضيع القلق والتوتر من 

شأنها أن تنتج فوىض وورقا أكرث غري منظم. ويتكون املقياس الخفي الثاين من العامات 

غري الرضورية والتي تكون عىل الهامش )الحروف، والرموز، وعامات الرتقيم(، ويفرتض 
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أن تكون تعبريا عن زيادة التوتر والتنفيس االنفعايل. ومل تتحقق بعد إمكانية استخدام 

تلللك املقاييس بصورة تامة يف بحوث القلق املعللارصة. وقد يكون تحديا أمام تحقيق 

عامل الصدق. فعىل سبيل املثال، قد يكون عدم النظام والفوىض ببساطة دالة للدافعية 

املنخفضة أو نقص معرفة املبحوث.

مقاييس القلق الضمنية
لقللد حقق التقييم السلللويك للقلق تقدما ملحوظا من خللال التطور الذي حدث 

يف القياس »الضمني« للشللخصية. حيث يشللري هذا االفللرتاض إىل أن الناس يكونون يف 

األغلللب غري مدركني ملواقفهم وانفعاالتهم. وقللد بدأ االهتامم بالتقييامت الضمنية مع 

دراسللات التعصب )Prejudice(. مبعنى أنه ميكن للمقاييس السلللوكية تحديد التوجه 

العنرصي الاشللعوري، حيث يعتقد الفرد أنه متحرر مللن التعصب، ولكن نجده يكره 

العيللش بجوار شللخص من ِعرق مختلللف. وأحد املقاييس املقننللة يف هذا املجال هو 

اختبللار الرتابط الضمنللي )Schnabel, Asendorpf, &Greenwald, 2008(. ويطلب 

من الشللخص يف هذا االختبللار الضغط عىل واحد من مفتاحللني اثنني، وذلك لتصنيف 

املثريات إىل مجموعات مختلفة )عىل سللبيل املثال، »جيدة« يف مقابل »سلليئة«(. ويف 

دراسللات التعصب تتطلب الظروف الحرجة من األشللخاص أداء التصنيفني ضمن كتلة 

واحدة من املحاوالت. عىل سللبيل املثال، يف دراسللة التعصب ضد السامية، قد يصنف 

الشللخص األشياء عىل أسللاس يهودي أو غري يهودي، واملثريات االنفعالية بأنها جيدة أو 

سيئة. وأن املعادي للسامية يخدع نفسه من خال االستجابة ببطء يف تصنيف املثريات 

اليهوديللة مثل نجمللة داود أو النصوص العربية. واالفرتاض هو أن االسللتجابة البطيئة 

تعكس االرتباط الاشللعوري للشللخص )أو الضمني( بني اليهود والسوء. ويعد التقييم 

موضوعيللا، نظرا إىل أنه يقوم فقللط عىل زمن رد الفعل لفئللات مختلفة من املثريات، 

والتقييم الذايت ليس له دور فيها.

وبناء عىل ذلك ميكن تطوير هذا األسلللوب لقياس سللامت الشخصية. ويف تلك 

الحالللة، ما هو األمر املهم الللذي ينطوي عىل الصفات التي يربطها الشللخص عىل 

املسللتوى الاشعوري بالذات )يف مقابل اآلخرين(. وميكن تقييم القلق الضمني فيام 

يتعلق بربط الشللخص لذاته مع الصفات املتعلقة بالقلق . هذا كام أوضح إغلوف 
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وشللمكل )2002( أن اختبار االرتباط الضمني للقلللق ميكن أن يتنبأ بالتعبريات غري 

اللفظية املتوقعة للقلق أفضل من االسللتبيان الرصيللح املقنن. وعموما، هناك أدلة 

.)Schnabel et al., 2008( معقولة لصدق اختبار االرتباط الضمني للشخصية

وهنللاك طريقة أخرى لتقييم القلق وهي طرح املوضوعات شللفهيا، عن طريق 

القناة السللمعية، حيث تقللدم للمبحوثني كلامت غامضة )عىل سللبيل املثال، األمل/ 

الجللزء pain /pane ، دفن/ توت )bury/berry ميكن أن تفرس بأشللكال مختلفة. 

 Blanchette &( ويف الوقت نفسلله، ُتعرض كلللامت مرتبطة بالقلق عىل الشاشللة

Richards, 2003(. وهللذا يعد مقياسللا دقيقا وضمنيا للقلللق. حيث إن القلق ال 

يجعل شللخصا مللا متحيزا تجاه إدراك كل يشء عىل أنه خطللري أو ميثل خطورة؛ بل 

ببساطة يزيد من انتباه الشخص للسياق، ويزيد من االستجابة ملا هو قائم فيه.

ومللام تجدر اإلشللارة إليه أيضا أن املقاييس الرصيحللة والضمنية ترتبط ارتباطا 

بسلليطا متوسللطا فقط )غالبا نحو 0.3(. مام يوحي بأن هناك شخصية الظل، والتي 

قد تتضمن القلق، ويكون الشللخص غري واع بها. ومن ناحية أخرى، فإن الخصائص 

السلليكومرتية للمقاييس الضمنية، مثل االسللتقرار عرب الزمللن، تكون قارصة أحيانا، 

وأقل كفاءة من املقاييس التقليدية.

مقاييس األداء
تعمل مقاييس األداء الخاصة بالقلق )عىل سللبيل املثللال، بروتوكوالت املقابلة 

الشللخصية، ودرجات االمتحانات، ومتوسللط درجات الفصل الللدرايس، والدرجات 

عامللة، ومقاييس تناقللص الوظائف املعرفية، والكمون واألخطاء يف اسللتدعاء مواد 

املثللريات ذات الصلللة بالضغللوط... إلخ(، عللىل تقييم مجموعة كبرية من أنشللطة 

األداء املعللريف واألكادميي. ويعد معظم املقاييس يف هذه الفئة مبنزلة مؤرشات أداء 

مصممللة لتوفري بيانات حول أنواع االضطرابات املعرفية التي يعاين منها األشللخاص 

القلقللون يف املواقف التي متثل تهديدا للذات، وذلك عند املشللاركة يف أنواع معينة 

من املهام املعرفية التي تنطوي عىل التعلم، وحل املشاكل املعقدة، والذاكرة قصرية 

وطويلة املدى. هذا مع العلم أن مقاييس األداء تعاين عددا من املشللاكل املفهومية 

والتصورية الصعبة. أوال وقبل كل يشء، تركز بشللكل سطحي فقط عىل خربة القلق. 
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ويف أفضل األحوال، فإنها تعترب مؤرشا لتأثريات القلق عىل السلللوك املعريف، ثانيا من 

الصعب تحديد ماهية الوظائف النفسية )مثل، الرتميز، واالستدالل، والذاكرة قصرية 

املللدى، والحكم(، وذلك عندما تضعف أو تتأثر بطريقة أخرى، فهي تعد دليا عىل 

القلللق أو تأثريه. ثالثا، مللن املحتمل أن هناك مجموعة كبرية مللن الفروق الفردية 

واسعة يف هذه العمليات النفسية، برصف النظر عن تأثري القلق عليها.

الفروق الجنسية والعمرية)٭(

يف الجزء التايل، سوف نوضح بإيجاز بعض الفروق الجنسية والعمرية يف القلق. 

 Developmental فنللوع الجنس وهو متعلق بالعديللد من التوجهات االرتقائيللة

Trends، يفللرتض عادة أنه يؤثر عىل ارتقاء ومظاهللر القلق يف مجموعة كبرية من 

املواقف. وبالتايل، فإن النساء، مقارنة مع الرجال، يكنَّ أكرث حساسية ملجموعة كبرية 

من مثريات التهديد )التقييمية، والغامضة، والضارة جسللديا(، وبالتايل ُيظهرن مزيدا 

من القلق يف مواجهة هذه املثريات أكرث من الرجال.

وقللد تقودنللا النظريللة االرتقائيللة Developmental Theory وبعض األدلة 

اإلمربيقيللة لتوقع حللدوث زيادة يف معدالت القلق مع التقدم يف السللن. وكام هو 

شائع، يتأثر كبار السن بوابل من األحداث املتعددة يف الحياة، والتحوالت، والضغوط 

الخارجيللة األخرى )األزمللات الصحية، وانخفاض الوظائف الفسلليولوجية، وفقدان 

األدوار االجتامعية، وانعدام األمن املايل، وإعادة التوطني، وفقدان الحركة، والتغري يف 

األدوار االجتامعية، ومشاعر النقص، وفقدان تقدير الذات، وتناقص مصادر املساندة 

االجتامعيللة، وفقدان أحبائهم، والوعللي بقرب املوت... إلخ(، والتللي تهدد تكامل 

الشللخصية مبختلف جوانبها االنفعالية واالجتامعية، والفسلليولوجية، واالقتصادية. 

وبالتايل، بالنظر إىل غالبية األحداث السلبية يف الحياة التي يواجهها كبار السن، من 

املرجح أن تثري هذه األحداث القلق واالستجابات االنفعالية السلبية األخرى. وينظر 

إىل القلق املتزايد يف الشيخوخة عىل أنه رد فعل طبيعي لألحداث الضاغطة.

)٭( يسللتخدم املؤلف مفهوم الفللروق الجندرية، وهو املفهوم املسللتخدم يف األدبيات الغربيللة كبديل للفروق بني  

الجنسللني أو بني الذكور واإلناث، لذلك اسللتخدم املرتجامن الفروق بني الجنسني أو بني الذكور واإلناث نظرا إىل وجود 

تحفظات عن استخدام مفهوم الجندر Gender يف الثقافة العربية واإلسامية ال يتسع املجال هنا لتناوله. ]املرتجامن[.
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ومللع ذلللك، من املمكن أن نللأيت بتوقعات بديلة معقولة وهللي أن العمر يصاحبه 

زيللادة يف التعلم والخربات املرتاكمة يف التعامل مع التهديدات، ورمبا يقبل البعض ممن 

يتمتللع بالحكمة عىل قبول ظللروف الحياة صعودا وهبوطا. باإلضافة إىل ذلك، قد يكون 

كبار السللن خالني من بعض مصادر الضغوط مثل تلك الكامنة يف متابعة املسللار املهني 

وتربية األطفال. ويف واقع األمر، فإن نتائج البحوث ال تسللري عىل وترية واحدة وال تشللري 

جميع الدراسللات إىل أن القلق املتزايد يعد ناجام عن التقدم يف السن يف مرحلة الرشد. 

واآلن، دعونا ننتقل إىل األدلة اإلمربيقية لكل من الفروق بني الجنسني، والفروق العمرية.

الفروق بني الجنسني
فيام يتعلق بالقلق التقييمي، فقد أشللارت نتائج األبحاث بصورة متسقة إىل وجود 

بعض الفروق الجامعية بني الجنسللني، حيث تشللري األدلة إىل ارتفاع مسللتويات القلق 

 Hembree, 1988; Seipp & Schwarzer,( التقييمللي لدى اإلناث أكرث مللن الذكللور

1996(. وتبدأ الفروق الجامعية بني الجنسني يف قلق االختبار يف الظهور خال السنوات 

الوسطى من املدرسللة االبتدائية، حيث تسجل اإلناث دامئا مستويات أعىل من الذكور 

 Hembree,( يف قلق االختبار يف املدرسللة االبتدائية وحتى املرحلللة الثانوية والكليات

 Hembree, 1988(. وتشللري نتائللج تحليل التحليللل )انظر; Hill & Sarason, 1966

Seipp & Schwarzer, 1996 ;1988( إىل أن الفللروق الجامعية بني الجنسللني يف قلق 

االختبللار ضئيلة للغاية، وتبلغ أقل قليا مللن ثلث االنحراف املعياري. عاوة عىل ذلك، 

فإن الفروق الجامعية بني الجنسني تظهر لتكون ذات حجم أكرب عىل مستوى االنفعالية 

منه عىل مستوى مكون االنزعاج يف قلق االختبار. وتؤيد هذه البيانات فكرة أن املكون 

الوجداين لقلق االختبار هو عامل مميز بصورة دالة للفروق بني الجنسني.

وتشللري الدراسللات الثقافية املقارنة الحديثة التي أُجريت بني طاب الجامعات 

)Baloglu, Abbasi, & Masten, 2007( إىل أن الفللروق بللني الجنسللني تختلللف 

بحسب الجنسية. عىل سبيل املثال، يف حني أنه ال توجد فروق بني الجنسني يف حالة 

وسمة القلق بني الطاب الفلبينيني، أشارت التقارير إىل ارتفاع معدالت سمة وليست 

حالة القلق لدى اإلناث بالجامعات األمريكية أكرث من الذكور. وعىل العكس، أشارت 

التقاريللر إىل ارتفللاع معدالت كل من سللمة وحالة القلق لدى اإلنللاث بالجامعات 
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الرتكية واملكسلليكية أكرث من نظرائهن من الذكور. وأشللار كل من بن - زور وزايدنر 

إىل ارتفاع سللمة وحالة القلق بني اإلناث اإلرسائيليللات مقارنة باإلرسائيليني الذكور. 

وخلصللوا إىل أن اإلناث أكرث عرضة لإلجهاد والقلق مللن الذكور، حتى عند التعرض 

لضغوط مامثلة.

 )Rosen & Maguire, 1990( ومن خال تحليل التحليل لدراسات قلق الحاسوب

جرى التوصل إىل أن اإلناث يظهرن قلقا أكرث قليا للحاسوب من الرجال، عىل الرغم من 

أن الفروق بني الجنسللني كانت قليلة وغري ثابتة إحصائيا. وأرجع الباحثان هذه الفروق 

يف القلق إىل الفروق يف خربات الحاسوب املبكرة أو عوامل تجريبية أخرى، بدال من نوع 

الجنللس، يف حللد ذاته. ومع ذلك، فقد ارتبط قلق الحاسللوب مع هوية الدور الجنيس. 

حيث ينتاب الطالبات »اإلناث« قدرا أكرب من قلق الحاسوب، يف حني أن الطاب الذكور 

يتبنون اتجاهات أكرث إيجابية تجاه أجهزة الحاسوب.

كللام يحظى قلللق الرياضيات باهتامم كبري لدوره يف تفسللري الفللروق املتصلة 

بالجنسللني يف اإلنجاز الخاص مبواد الرياضيات ونظم التقدم للتسللجيل يف املقررات 

التعليميللة )Meece, Wigfield, & Eccles, 1990(. ومع ذلك، مل تسللفر األبحاث 

املعتمللدة عىل هذه العاقة عىل نتائج متكاملة. حيث تشللري األبحاث إىل أن عامل 

الجنس ليس هو ما يحدد قلق الرياضيات، بل مقدار الخربة السللابقة والتفاعل مع 

 Richardson &( الرياضيات هو الذي يحدد قلق الرياضيات لدى طاب الجامعات

Woolfolk, 1980(. وبالتايل، فالطالبات ذوات الخلفية القوية يف مجال الرياضيات 

والايت اخرتن وظائف علمية ال يعانني من ارتفاع معدالت القلق مثل معظم الطاب 

الذكللور، كام تفيللد التقارير بأنهن يسللجلن معدالت قلق أقل مللن الطلبة الذكور 

واإلناث األقل تحصيا يف مجال الرياضيات. ويف الواقع، فإن حجم الفروق الجامعية 

بني الجنسللني مييل نحو االنخفاض بشللكل كبري، أو قد يختفللي متاما، عندما ُتضبط 

 Betz, 1978; Cooper & Robinson, 1989; Fennema,( الخلفيللة الرياضيللة

Resnick, Viehe, & Segal, 1982 ;1977(. وبشللكل عام، تشللري األبحاث الحالية 

 cf. Hembree,( إىل أن الفروق بني الجنسللني يف قلق الرياضيات قد تكون موجودة

1990(، لكنها عىل األرجح أصغر بكثري مام افرُتض سابقا، ورمبا يكون السبب يف ذلك 

هو الخلفية الرياضية، ودورة العمل، والصقل.
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هذا وقد أفادت التقارير بأن اإلناث يسللجلن معدالت أعىل من الذكور يف مقاييس 

القلق االجتامعي والوعي الذايت العام، والذي ُكشف عنه خال مواقف االختبار الفعلية 

 Flett, Hewitt, :(. كللام أفاد إندلر وزمللاؤه يف العمل )مثلSowa & Laleur, 1986(

Endler & Tassone, 1994/1995( بأن اإلناث الكنديات ميلن إىل أن يكنَّ أعىل بصورة 

دالة يف سللمة القلق يف التقييللامت االجتامعية أكرث من الذكور. وقد تسللببت الدرجة 

املتزايدة من الوعي الذايت العام يف اإلناث يف جعلهم أكرث قلقا من الذكور بشللأن أوجه 

القصور الشللخصية الخاصة بهم، مام يؤدي إىل الشعور بالتوجس وعدم الراحة بصورة 

أكللرب يف مواقف التقييللامت االجتامعية. وهناك حاجة ملحللة إىل وجود بحث منهجي 

واسع النطاق حول االرتباطات الدميوغرافية اإلضافية الخاصة بالقلق االجتامعي.

ولقد أفادت التقارير التي قدمها سلليلفر وزماؤه )2006( بشأن عينة احتاملية 

وطنية للراشدين عرب شبكة االنرتنت عقب أحداث الحادي عر من سبتمرب بارتفاع 

مسللتويات قلق املحنة والكرب بني النساء أكرث من الرجال. حيث يفرتض أن النساء، 

ممن ميلللن إىل االنغامس يف الوسللائل االنفعالية واسللتخدام التعامللل القائم عىل 

االنفعال، قد تطيل من مشاعر الحالة السلبية. هذا عاوة عىل أن هذه النتائج رمبا 

توحي ببعض انفعاالت عدم الرضا عند معالجة األحداث الصادمة من جانب اإلناث.

إذن كيف ميكن ماحظة هذه الفروق بني الجنسني يف كل من التقييم االجتامعي 

ومواقف الخطر املادية؟ ميكن القول بأن أبرز التفسللريات الخاصة بالفروق الجامعية 

بني الجنسيني تعزى إىل أمناط وأسللاليب التنشئة االجتامعية وأساليب معاملة األوالد 

والبنللات يف ثقافاتنللا)٭( )cf. Maccoby & Jacklin, 1974(. ووفقللا لذلك، قد تقوم 

تنشللئة املرأة عىل أسللاس التعبري عن القلق وتعزيز املعللارف الخاصة به، ألن القلق 

ُيدرك عىل أنه سمة أنثوية )Deaux, 1977(. وبالتايل، فإن رد فعل املجتمع تجاه سمة 

القلق يف املرأة مييل ليكون سللمة دعم وطأمنة، مللام يدفعهن لاعرتاف بقلقهن بدال 

من إخفائه. وعىل النقيض، يتم التعامل مع القلق يف املجتمع الحديث عىل أنه سللمة 

)٭( يشري الحديث يف هذا النص إىل بعض دالالت التنشئة االجتامعية لكل من الذكور واإلناث يف الثقافة األمريكية. 

وهي تقرتب كثريا مام تنطوي عليه التنشللئة االجتامعية يف عاملنا العريب واإلسامي. فهناك بعض أشكال السلوك التي 

تدعمها التنشللئة االجتامعية وتزكيها لدى اإلناث دون الذكور وهللي الجوانب االنفعالية والتعبري عنها، بحيث تكون 

مقبولللة من اإلناث عندما تسلللك مبقتضياتها، بل تكللون محبذة. والعكس صحيح متاما بالنسللبة إىل الذكور فمامح 

الشخصية الذكورية واضحة للعيان ليس يف الثقافة الغربية فقط، بل يف الثقافة العربية واإلسامية كذلك. ]املرتجامن[.
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تتعللارض مع الذكورة، مع توقع قيللام الذكور بإخفاء أو إنكار القلق. عاوة عىل ذلك، 

قد تجري تنشئة الذكور لرؤية بعض املواقف الضاغطة والتي قد متثل تحديا للتعامل 

معها ومواجهتها بشللكل فعال والتغلللب عليها، بينام ميثل ذلك بالنسللبة إىل اإلناث 

تهديللدا ما من شللأنه أن يتطلب تعامللا ومواجهة قامئة عىل االنفعال أو سلللوكيات 

الهروب )Deaux, 1977(. هذا كام تفرس أيضا فرضية التنشئة االجتامعية الفروق بني 

الثقافات باعتبار أن الثقافات قد تختلف يف معايريها الخاصة بالطرق املامئة للترصف 

بالنسللبة إىل الذكللور واإلناث ممن يعانللون القلق. ويف الفقرة التالية سللوف ُيناقش 

الدليل عىل التغري بني األجيال، كام سيتم تسليط الضوء عىل دور الثقافة.

ويف ضللوء النتائج املقدمة سللابقا، توصل بعض الباحثللني إىل أن الفروق الجامعية 

امللحوظة بني الجنسني يف القلق ال تعكس الفرق الحقيقي يف املستويات الفعلية للقلق 

بقدر الفرق بني الجنسللني يف تقديم الذات والرغبللة يف االعرتاف رصاحة بالقلق. وعىل 

الرغم من أن كا الجنسني قد يعاين من القلق بالدرجة نفسها، فإن املستوى األعىل من 

القلللق يكون لدى اإلناث. وهذا قد يكون راجعا إىل أن الذكور يقاومون بقوة االعرتاف 

بالقلق. يف حني أنه من املقبول اجتامعيا لإلناث التعبري عن القلق، وقد تجد الذكور أكرث 

دفاعا ألن مظاهر القلق تظهر مزيدا من اختال األنا، بالنسبة إليهم، واالعرتاف بالقلق 

لن يكون مقبوال اجتامعيا كام هي الحال مع اإلناث والسيام خال سنوات الدراسة.

ويللأيت التحدي املحتمل ملثللل هذه اآلراء من قبل علم النفللس التطوري. فيمكن 

القول بأنه من التوافق للمرأة أن تكون أكرث قلقا، ألن املرأة يف جميع أنحاء العامل هي 

الراعللي األول للرضع واألطفللال الصغار، ولرمبا يعني التريط بالنسللبة إليهم تطوير 

حساسللية خاصة وقابلية وقدرة عىل التفاعل مع هاديات التهديد والخطر التي توجد 

يف املحيط القريب منها، وذلك من أجل الحفاظ عىل أرسهن يف أمان وبعيدا عن األذى. 

ومع ذلك، وعىل الرغم من وجود الفضول، فإنه من الصعب الحصول عىل دليل 

يؤيد أو يعارض هذه االفرتاضات.

الفروق العمرية
من خال االستعراض النظري للدراسات السابقة ، أفاد تقرير لو ورينولدز )2005(، 

بأن هناك اجامعا ضئيا بني الباحثني حول اتجاهات الفروق يف العمر. وتفيد الدراسللة 
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الوبائية واسعة النطاق التي أجريت يف البلدان اإلسكندنافية )Kata, 1975( بأن العمر 

يعد أحللد أفضل املنبئات الدميوغرافيللة الخاصة بالقلق، هللذا إىل جانب وجود بعض 

االرتباطات اإليجابية بني العمر والقلق ُكِشف عنها يف كل البلدان التي شملتها الدراسة. 

يف السياق ذاته، تفيد الدراسة التي أجراها زايدنر من قبل )1988(، والتي أجريت عىل 

عينة احتاملية للراشللدين، بأن متوسطات سمة القلق تتزايد زيادة خطية وفقا للعمر. 

كللام أفاد باحثللون آخرون بأن هناك انخفاضا مرتبطا بالعمر، حيث يوضح ما قام به لو 

وزمللاؤه أن هناك عاقة منحنية بني القلق والعمر. فقد يقل القلق يف مرحلة الطفولة 

واملراهقة إىل مرحلة الرشد، ومن ثم يزيد مرة أخرى يف السن املتقدمة.

وقد تناولت أبحاث كثرية أيضا سمة العصابية وأشارت نتائجها إىل ارتباطها بسمة 

القلق، وهي السللمة التي تعد أحد العوامل الخمسة الكربى التي تحدد الشخصية. 

كللام توصلت معظم الدراسللات التي تناولت عينات كبللرية ممثلة للمجتمع إىل أن 

العصابية تنخفض يف سن املراهقة والشيخوخة، عىل الرغم من أن حجم التأثري غالبا 

.)Lucas & Donnellan, 2009( ما يكون ضئيا، وقد يتباين من ثقافة إىل أخرى

ويعتقللد البعض أن قلق كبار السللن يختلف كيفيا عن القلق لدى األشللخاص 

األصغر سنا، يف حني يقلل البعض من أهمية تلك الفروق. ويرى البعض أن محكات 

التشللخيص الحايل ال تعرب بدرجة كافية عن طبيعة القلق لدى الراشدين األكرب سنا. 

فمن خال الدراسات التي أجريت عىل عينات من املجتمع األمرييك، تبني أن مشاعر 

القلق كانت شللائعة جدا، حيث أقر بذلك نحو 24 يف املائة من عدد املشللاركني، يف 

حني أن نسبة من يعانون من اضطرابات القلق كانت نادرة جدا، حيث تراوحت بني 

2 و15 يف املائة. وبالتايل، فإن الفروق الرئيسللية مثل تلك املثارة حول نسب انتشار 

.)Bryant, Jackson, & Ames, 2007( القلق وطبيعته ال تزال غري محددة االتجاه

يف حني كشفت نتائج األبحاث عن وجود تطور جديد للقضية، موضحة أن هناك 

فروقا »جامعية« يف القلق. والفكرة هي أنه بسللبب التغللريات الثقافية، رمبا تؤدي 

التنشللئة االجتامعية إىل جعل األطفال أكرث أو أقل عرضللة للقلق. وإذا قمنا بقياس 

القلق لدى األفراد من الفئة العمرية نفسللها، قد نجد فروقا يف الدرجات بني األفراد 

من الفئات العمرية املختلفة، وهو ما يشللار إليلله، بزيادة املواليد وجيل معني، إىل 

آخره. وميكن دراسة هذا االحتامل من خال الدرجات التي جرى الحصول عليها من 
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األفراد يف سنوات مختلفة خال فرتة تاريخية معينة. وإذا علمنا تواريخ مياد هؤالء 

األفراد، ميكننا التمييز بني تأثري تاريخ املياد وتأثري عمر الشخص.

وقد توصلت إحدى الدراسات املثرية للجدل من هذا النوع )Twenge, 2000( إىل 

تحول األمريكيني بصللورة ملحوظة تجاه القلق املرتفع يف الفرتة ما بني 1952 و1993، 

وأن متوسط األطفال األمريكيني يف الثامنينيات من القرن العرين يبدون أكرث قلقا مام 

يبدو عليه الطفل العادي املريض نفسيا يف الخمسينيات. كام توصلت الدراسة األخرية 

التللي أجراها توينج وزماؤه )Twenge et al., 2010( أيضا إىل وجود دليل عىل زيادة 

القلللق اإلكلينييك والنفيس بصورة ملحوظة بني طللاب الجامعات األمريكية يف الفرتة 

ما بني 1938 و2007. لذلك، ينبغي رؤية هذه التغريات يف األجيال يف سللياق التغريات 

الجامعية األخللرى، وكذلك فيام يتعلللق بتوكيد الذات، وتقدير الذات، والسلللوكيات 

الفرديللة. ويرى توينللج أن هذه التغريات يف الشللخصية كانعكاس )ورمبا مسللاهمة( 

الستبدال الرتابط االجتامعي بالنزعة االستهاكية كقيمة أساسية. ويتمثل أحد التغريات 

األكرث بروزا يف ارتفاع نسللبة الرنجسية: وقد أشار توينج إىل الجيل الحايل من املراهقني 

الشللباب باسللم جيل األنا والتمركز حول الللذات. وبالتايل، فإن ارتفاع سللمة القلق ال 

يعكس فقط حساسية عامة للتهديد، وإمنا قد يعكس زيادة يف انعدام األمن الشخيص 

والذي ينشأ نتيجة للتوقعات الذاتية غري الواقعية التي كونتها الثقافة الغربية.

كللام ترتبط تغللريات األجيال أيضللا بالفروق بني الجنسللني املوضحة مسللبقا. 

والتغريات التي ُوصفت عادة ما تكون يف اتجاه الشللخصية »الذكورية«، مع التقليل 

من قيمة التعبريات االنفعالية والسللامت والتي ترجع عادة إىل النسللاء. ومثل هذه 

التغيريات قد متثل صعوبة بالنسبة إىل السيدات الشابات.

امللخص واالستنتاجات
لقد رأينا كيف استخدم الباحثون مقاييس متعددة لتقييم حالة القلق وسمة القلق. 

وعللادة ما تؤثر املواقف الضاغطة عىل مختلف أنسللاق االسللتجابات، لذا هناك العديد 

مللن الطرق املختلفة التي يحتمل اسللتخدامها يف عملية التقييم )مثللل: الخربة الذاتية، 

والتغريات الفسيولوجية، والسلوكية(. ومتتلك كل طريقة قياس مميزات فريدة من نوعها 

لتقييللم القلللق، وأيضا قيود محددة ومميزة. ويتم يف الوقت الحارض، اسللتخدام معظم 
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مقاييللس القلق لتقييم الجوانللب املفردة فقط لهذا التكوين متعللدد األبعاد، من دون 

تقييم جميللع املكونات املختلفة للقلق، مثل: الخربة الذاتية، والتغريات الفسلليولوجية، 

واملعارف املتعلقة بالذات، واالستجابات السلوكية )مثل: محاولة التجنب أو الهروب(.

ويف أحد األبحاث القامئة عىل االستبيانات، كان »التقنني الذهبي« لهذا املجال هو 

»قامئة حالة القلق والسللمة لشارلز سبيلربغر« )1983(، وقد شهد مجموعة كبرية من 

الباحثللني عىل صدق هذا املقياس العام. وبينام يعللد يف األغلب أن هذا املقياس هو 

املناسب لقياس القلق كسللمة فردية، وتكوين أحادي، فإن هناك ظروفا أخرى تكون 

هناك حاجة فيها إىل منحى أكرث شللموال. وقد وصفنا كيف ميكن متييز سللامت القلق 

التي تتعلق بأنواع مختلفة من التهديد والسياق، كقلق االختبار، وحتى تشغيل محرك 

السيارة. هذا باإلضافة إىل أن مقاييس قلق االختبار متثل أهمية خاصة يف التمييز بني 

االنفعال واالنزعاج باعتبارهام جوانب مرتابطة، ولكنها منفصلة يف تحديد القلق.

وعللىل رغم أن اسللتبيانات التقرير الللذايت للقلق تعد أكللرث التقييامت مبارشة 

للجانب الذايت للقلق، فإنها قد تتناول مجموعة متنوعة من تحيزات االستجابات، مبا 

يف ذلك، التشوهات والدفاعات املتعمدة. وعىل النقيض، تعد املقاييس الفسيولوجية 

للقلق أقل وضوحا من حيث كونها عرضة لتشللوه الشللعور، بيللد أننا رأينا أيضا أن 

هناك صعوبات منهجية متنوعة يف اسللتخدام مثل تلللك املقاييس يف تقييم القلق. 

ومن املنطقي أن نأمل أن تقودنا هذه التقدمات يف تكنولوجيا التسللجيل، السيام يف 

مجال تصوير املخ )مثل: الرنللني املغناطييس الوظيفي( إىل مؤرشات أكرث موضوعية 

عللن القلق. وعىل الرغم من ذلك، فا يزال األمر قابللا للنقاش، فيام إذا كان ميكننا 

القللول إن حالة املخ القابلة للقياس هي القلللق، وأن الجانب النفيس وإن كان غري 

واضح فإنه حاسللم. بينام متيل املقاييس القامئة عىل السلللوك الللذايت إىل أن تكون 

مقاييس مسللتقرة نسبيا وأقل عرضة للتشوه، فإنها تعد مؤرشات »عن بعد« وتتأثر 

بالعديد من العوامل األخرى غري القلق. ونظرا إىل أن البيانات املستمدة من مجاالت 

املاحظة املتنوعة تعد مسللتقلة نسللبيا، ففي كثري من األحيان قد ثبت وجود فشل 

يف التوافق بشأنها )Eysenck, 1997(، فإنه من املرغوب الحصول عىل املقاييس من 

جميللع األنظمة الثاثة، والتعامل يف ضوئها مللع أي تأثريات جرى التوصل إليها من 

.)Allen, Elias, & Zlotlow, 1980( خال العمليات التقاربية املجمعة
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ال��يء الوحيد الذي يج��ب أن نخاف منه هو 

الخوف نفسه.

)فرانكلني د. روزفلت( 

إن االنفجار ال يرعب، ما يرعب هو انتظار حدوثه.

)ألفريد هيتشكوك(

 

قدمنا يف الفصل األول وصفا ملظاهر القلق 

وجوانب��ه املختلف��ة بش��كل ع��ام. وعرضنا يف 

الفصل الثاين ملختلف املقاييس التي يستخدمها 

الباحث��ون لقياس القلق. حي��ث إن القدرة عىل 

قي��اس حالة القلق وس��مته، جنبا إىل جنب مع 

كل الجوان��ب األخرى للقلق التي قمنا بوصفها، 

تتيح الفرصة للباحثني لدراس��ة انتش��ار القلق، 

وطبيعت��ه، وأبع��اده، ومرتتباته يف الدراس��ات 

التجريبي��ة املختلفة. ويف حقيق��ة األمر، ترتبط 

النظريات والنماذج 
املفسرة للقلق

3

 
»يرى فرويد أن القلق شعور ينشأ 
تلقائي��ا كلام طغى ع��ىل النفس 

وابل من املثريات الشديدة«
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مقايي��س القل��ق مبجموع��ة عريضة م��ن املقاييس النفس��ية األخرى، مب��ا يف ذلك 

االستجابات االنفعالية، والتغريات يف االنتباه واألداء، إىل جانب نواتج الحياة الواقعية 

مث��ل الرضا الوظيفي وقابلية اإلصابة مبرض عق��ي. والخطوة التالية يف البحث هي 

وضع النظريات التي ميكنها تفس��ري كيف ُيولَّد القلق، وكيف يؤثر عىل سلوك الفرد، 

ودوره يف الحي��اة البرشية. وبعد ذل��ك، اختبار مختلف النظري��ات املفرسة للقلق 

ببعض التعمق. ما العمليات العصبية و/أو العقلية التي تس��تثري األعراض املختلفة 

للقلق؟ وما العوامل السببية التي تؤدي إىل القلق؟ وملاذا يختلف األفراد يف قابليتهم 

للتعرض إىل القلق؟ وما مرتتبات القلق من حيث الوظائف النفس��ية والفسيولوجية 

والس��لوكية واالجتامعية؟ فعىل مر السنني، قدم علامء النفس مجموعة متنوعة من 

اإلجابات عن كل هذه األس��ئلة، بداية من تحليل التفاعل بني الهو واألنا يف التحليل 

النفيس، وحتى توجهات علم األعصاب املعريف الحديث.

ويس��تعرض ه��ذا الفصل عدًدا من النظري��ات البارزة للقلق، م��ع الرتكيز عىل 

النامذج التي من ش��أنها التأثري عىل نطاق واس��ع. هذا باإلضافة إىل تناول عدد من 

من��اذج القلق األكرث نوعي��ة وتحديدا خالل األجزاء األخرى من ه��ذا الكتاب )انظر 

الفص��ل الرابع الذي يع��رض النامذج االرتقائية، والفص��ل الخامس حول التوجهات 

ناقش أيضا اإلس��هامات الفريدة  النظرية لنامذج العالقة بني القلق واألداء(. كام س��تُ

لكل منوذج من النامذج املوضوعة لفهم الطبيعة املتعددة واملعقدة للقلق.

ونظ��را إىل تن��وع النظريات املفرسة للقل��ق تنوعا كبريا، ولتيس��ري العرض بصورة 

مالمئة، س��وف نقوم بتصنيفها ضمن ثالث فئات: أوال: النظريات ذات التأثري التاريخي، 

والتي قد تالشت يف خلفية الجهود املعارصة. وتشمل هذه الفئة من النظريات التحليل 

النفيس لفرويد، واثنني من النامذج املس��توحاة من األبحاث التي تجرى عىل الحيوان. 

ونظري��ة التعلم التي تف��رتض أن القلق يعكس عمليات الترشيط األساس��ية. ونظرية 

»الحافز« التي تش��ري إىل أن القلق يس��هم يف القوة الكلية لدافعي��ة الكائن العضوي. 

ثانيا: س��وف نراجع نظريات علم النفس الحديثة والتي ُكوِّنت بناء عىل االس��تبصارات 

األولية لنظرية التعلم والحافز، يف س��ياق يتيح فهام أكرث عمقا لألنظمة العصبية التي 

تنظم القلق. ثالثا: النظريات املعرفية، والتي تفرتض أن التحيزات )أو حتى األخطاء( يف 

معالجة املعلومات هي التي تنتج القلق واملظاهر السلوكية املرتبطة به.
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االهتامم التاريخي بالقلق
منوذج التحليل النفيس

يع��د منوذج التحليل النف��يس واحًدا من أقدم النامذج املف��رسة للقلق وأكرثها 

تأث��ريا. وق��د كان لهذا النموذج تأث��ري هائل عىل الفكر الغ��ريب والحضارة الحديثة، 

 Pervin,( مس��اهام يف كل م��ن املصطلح��ات اإلكلينيكية واملامرس��ات العالجي��ة

Cervone, &John, 2005(. ولقد كان س��يغموند فرويد، مؤسس التحليل النفيس، 

أول من لفت االنتباه إىل الدور املحوري للقلق يف ديناميات الش��خصية والنظريات 

االرتقائية )Freud, 1949(. ويف حقيقة األمر، فإن فرويد يعترب القلق إحدى الدعائم 

األساس��ية يف نظرية التحلي��ل النفيس، وقد نظر إىل هذا االنفع��ال عىل أنه العرض 

األس��ايس يف املامرس��ة العالجية. ومن املث��ري لالهتامم أن نالح��ظ أن فرويد توصل 

إىل ه��ذه النتيجة م��ن خالل خرباته الخاصة، نظرا إىل أنه عاىن بصفة ش��خصية من 

نوبات القلق، والرهاب )الخوف من القطارات( واالكتئاب. كام أنه اعتاد أيضا تناول 

الكوكايني لتهدئة ما يعانيه من استثارة وتوتر.

وي��رى فرويد أن القلق ش��عور ينش��أ تلقائيا كلام طغى ع��ىل النفس وابل من 

املثريات الش��ديدة التي ال ميكن السيطرة عليها أو التخلص منها. والقلق شعور غري 

مريح قد يعاين منه ش��خص ما، مام قد يدفعه إىل السعي إىل الحد من هذا الشعور 

أو القضاء عليه، مثلام يقوم أحد األشخاص مبحاولة لتقليل الشعور بالدوافع املامثلة 

مث��ل الج��وع، أو العطش، أو األمل. ويف إطار هذا الس��ياق يعتق��د فرويد أن القلق 

ميكن التعامل معه إذا ما كان االنزعاج الذي يتزامن معه من ش��أنه استثارة دافعية 

األش��خاص لتعلم طرق جديدة ملواجه��ة تحديات الحياة. ومع ذلك، فإن الش��عور 

بالقل��ق الش��ديد واملزمن يف ظل عدم وج��ود مصدر واضح للتهدي��د أو الخطر أو 

ال��رر يف البيئ��ة، يعترب أمرًا غري طبيعي بصفة عامة. وقد أش��ار فرويد )1949(، يف 

محارضاته التمهيدية يف التحليل النفيس، إىل إنه ميكن فقط من خالل تقييم مصادر 

تعامل الش��خص القلق معه، والتي متثل نقاط قوة له مقارنة بحجم التهديد، ميكن 

للشخص أن يقرر يف ضوئها ما إذا كان الهروب أو الدفاع أو حتى الهجوم هو أفضل 

وس��يلة للتعامل م��ع القلق. وهذه املفاهيم متاثل بوض��وح منوذج الزاروس املعريف 

)1966( للضغوط واالنفعاالت، والذي يرى يف ضوئه أن التعامل مع القلق يعد نوعا 
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م��ن التفاعل الدقيق بني عمليات التقييم األولي��ة )درجة التهديد( والثانوية )توافر 

مصادر التعامل(.

أن��واع القلق: ميز فرويد بني ثالثة أنواع من القل��ق )1959/1926(: )1( القلق 

الواقعي )الفعي(، )2( القلق العصايب، )3( القلق األخالقي. وقد س��اعد هذا التمييز 

ب��ني األنواع الثالثة للقل��ق يف توضيح متى يكون التعامل م��ع القلق تكيفيا، ومتى 

يكون ضارا من الناحية النفسية، كام هي الحال يف القلق العصايب.

1- القلق الواقعي: وهو راس��خ ومتأصل يف الحقيقة، ويش��ري إىل الخوف والتوجس 

من املثري، الذي يشكل خطرًا موضوعًيا. وقد تشعر بهذا النوع من الخوف عندما 

تكون هناك مخاط��ر حقيقية موجودة، والتي تأخذ أش��كاال مختلفة، منها عىل 

س��بيل املثال: االقرتاب يف أحد األزقة من متس��ول مش��بوه يشهر سكينا، أو قيام 

ثعلب مس��عور مبهاجمتك، أو تحطيم س��يارة والد زوجتك الجديدة، أو إفس��اد 

مهمة خاصة بالعمل أو املدرس��ة. وبالتايل، تؤثر هذه املخاطر عىل الذات، ومن 

ثم تتمثل وظيفة الذات بصفة أساسية يف التعامل مبرونة مع البيئة املادية. وعىل 

النقيض من القلق الواقعي، ينشأ النوعان التاليان من القلق من داخل الشخص.

 ،)Reiss, 1997( 2 - القلق العصايب: تشري الجذور التاريخية ملفهوم سمة القلق

إىل أن م��ادة الالش��عور تهدد بالدخول يف حيز الش��عور. وُتثار س��مة القلق 

العصايب عندما تش��عر األنا بأنها مهددة بالطغيان عليها من خالل اإللحاحات 

والدفعات الشهوانية النابعة من الدوافع األساسية للهو )الجنس والعدوانية(. 

فعندما ُتس��تثار الطاقة الليبيدية، تحاول األن��ا كبح االندفاعات وكبت القلق 

املثار. وتجدر اإلش��ارة إىل أن القلق العصايب ال ينطوي عىل الخوف من إلحاح 

الهو، وإمنا ينطوي، بدال من ذلك، عىل الخوف من العقاب الذي قد ينجم من 

التعبري عنه. وينش��أ القلق كرد فعل لألنا تج��اه االضطراب والرصاع الداخي، 

نظرا إىل ما يهدف إليه من تنبيه األنا بأن هناك تهديًدا بانهيار الدفاعات.

3 - القلق األخالقي: ويشري إىل معاناة الفرد عندما تكون القيم الذاتية والقواعد 

األخالقي��ة مهددة باالنتهاك، أو انُتهكت بالفعل. وينش��أ القلق األخالقي من 

خ��الل ال��رصاع الحادث بني إلحاح��ات واندفاعات الهو م��ن ناحية واملعايري 

األخالقي��ة واملثىل للمجتم��ع والتي متثلها األنا األعىل م��ن ناحية أخرى. عىل 
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س��بيل املثال، إذا كانت القاعدة األخالقية توجب عدم الغش )سواء لصديق 

أو يف امتح��ان(، وق��ام أحد األش��خاص بالغ��ش أو محاولة الغ��ش، فإن هذا 

الش��خص يش��عر بالقلق األخالقي، حيث يدخل ضمري هذا الشخص يف رصاع 

بني االندفاعات البيولوجية للهو واملوانع التي تقرها األنا األعىل. واالندفاعات 

يف حد ذاتها هي الصورة املعارض��ة للمعايري األخالقية واملثىل للمجتمع، كام 

يكون الشخص عرضة للمعاناة الذاتية مثل الشعور بالخزي والعار أو الذنب. 

ويعد العقاب الواقع من قبل األنا األعىل هو أصل القلق األخالقي. وبناء عىل 

ما سبق توصف األنواع الثالثة للقلق يف الشكل البياين التايل رقم )1-3(.

 

الشكل )3-1(: مفهوم فرويد الثاليث للقلق

ونود أن نشري يف إطار هذا السياق إىل أن كال من القلق العصايب والقلق األخالقي 

مييل إىل إثارة اآلليات الدفاعية: وهي عمليات األنا الالشعورية التي متنع االندفاعات 
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املضطربة وغري املقبولة من التعبري املبارش، غالبا، يف الواقع املشوه. وقد وصف فرويد 

آليات الدفاع املختلفة، والتي يعد الكبت أحد أنواعها األساسية وأكرثها أهمية. حيث 

ُتس��تبعد االندفاعات الخطرية أو ُتزال من الش��عور. ومام تجدر اإلشارة إليه أيضا أن 

هذي��ن النوعني من القل��ق الداخي ال ميكن تجنبهام بس��هولة، كام أن خربة الكبت 

ال متر مرور الكرام، بل تس��تمر يف مامرس��ة تأثريها القوي عىل الش��خصية. وعندما 

يزداد القلق وال تعمل اآلليات الدفاعية، تظهر أعراض القلق العصايب. وتلك األعراض 

هي التمثيل الرمزي للخربة الصدمية، والتي مل تعد متاحة عىل املس��توى الش��عوري 

للمريض )Breuer & Freud, 1955/1895(. ويوضح الشكل )3-2( دور التهديدات 

الداخلية والخارجية يف كل من القلق الطبيعي والقلق العصايب عىل التوايل.

 

 

 

 

الشكل )3-2(: تصور فرويد لدور القلق يف االضطرابات العصابية، ويبني الشكل 

دور التهديدات الخارجية والداخلية يف كل من القلق الطبيعي والقلق العصايب 

.)Adapted from Tyrer,1999( عىل التوايل

التميي��ز بني تصورات القلق: راجع فرويد ونقح تصوره للقلق عدة مرات طوال 

حياته املهنية. فخالل كتاباته األوىل يف تس��عينيات القرن التاس��ع عرش، وضع فرويد 

تص��ورا مبدئي��ا للقلق عىل أنه الطريق��ة التي يتبعها الف��رد لتخفيف حجم الطاقة 

الليبيدي��ة التي جرى حظره��ا أو منعها من الظهور املبارش. وتجدر اإلش��ارة إىل أن 
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فرويد وزمالءه من علامء التحليل النفيس اهتموا بالقلق عىل أنه أحد أعراض الرصاع 

الجن��يس. وبناء عىل ذلك، س��اد بينهم االعتقاد بأن أص��ل القلق جنيس، فعند كبت 

األفكار الجنس��ية أو االندفاعات الليبيدية، نجد أن هذه األفكار واالندفاعات تتحول 

إىل التمثيل الرمزي يف صورة القلق. وكام أشار تايرر )1999( قائال: »إنه عندما دخل 

فرويد يف األنفاق امللتوية للتفس��ريات املحتملة لحاالت مرضاه، كان دامئا ما ينتهي 

ب��ه األمر يف النفق املعروف »بالجن��س«. ولنكون أكرث دقة، للتعرف عىل هذا النفق 

اقرأ كتاب فرويد »القلق الجنيس« )ص 50(.

وبن��اء عىل ذلك، وضع فرويد نظري��ة القلق التي أطلق عليها الليبيدو املتحول، 

والتي تش��ري إىل أن القلق هو الناتج النهايئ لكبت االندفاعات الجنسية غري املشبعة 

أو غري املقبولة. ومن ثم، فإن ارتقاء القلق هو رد فعل األنا تجاه الخطر الناجم عن 

الليبي��دو، هذا باإلضافة إىل تحول الخطر الداخي إىل الصورة الخارجية ذات التوابع 

الجس��دية من خفقان ورعش��ة وزيادة يف معدل التنفس وإف��راز العرق، إىل آخره 

)Freud, 1949(. وم��ن املث��ري لالهتامم، أن جالني، أحد األطب��اء اليونانيني يف القرن 

الثاين امليالدي، والذي يس��بق فرويد بثامنية عرش قرن��ا، افرتض أن القلق ينجم عن 

.)Zuckerman, 2005( غلق املنافذ الجنسية

ويف وقت الحق، اعتقد فرويد أن التفسري األصي للقلق، والذي ذهب خالله إىل 

أنه إحالل للدوافع الليبيدية كان خاطًئا. ونتيجة لذلك، راجع فرويد، يف العرشينيات 

من القرن املايض )1936/1926(، نظريته ليذكر العكس وهو: أن القلق سبب الكبت 

والدافع وراء قمع األفكار البغيضة. كام أنه ينذر بوجود خطر وش��يك، أو تهديد أو 

رصاع داخي، هذا باإلضافة إىل أنه يعمل مبنزلة نداء أو إش��ارة لتحذير األنا من أن 

هناك ش��يًئا سيًئا عىل وش��ك الحدوث. وحيث إن القلق العادي ميكن التعبري عنه، 

عندم��ا يكون هناك تهديد معروف، نجد أن القلق العصايب يظهر عند وجود تهديد 

غ��ري معروف لألنا. وهذا يفرس ملاذا ميثل القلق املريض معاناة أكرث بكثري للش��خص 

من القلق الع��ادي، وذلك نظرا إىل أنه ال ميكن تحديد مصدر القلق، وبالتايل يصبح 

أكرث خطورة.

وميكن التوصل ألحد الخطوط اإلرش��ادية العامة لتناول القلق من خالل منظور 

التحلي��ل النف��يس، وهو محاول��ة لتجنب كل م��ن األخطار الخارجي��ة والرصاعات 
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الداخلي��ة حيث��ام أمكن ذل��ك، وإذا كان ال مفر من مواجهته��ام، فينبغي عىل املرء 

محاول��ة التعامل معهام بأكرب قدر ممك��ن من الفاعلية. فالتكيف يتمثل يف محاولة 

التح��رر من االندفاعات الليبيدي��ة بطرق وتدابري مقبولة ويف أوقات مناس��بة. كام 

ينبغ��ي أيض��ا عىل املرء محاولة تجنب فعل األش��ياء التي قد تتع��ارض مع ضمريه، 

والتي قد تعرض��ه للعقاب من قبل األنا األعىل )Kalat & Shiota, 2007(. وعندما 

يصب��ح القلق يف صورة ش��ديدة بدرجة ت��ؤدي إىل ظهور األع��راض العصابية، هنا 

ينصح الشخص بالبحث عن التحليل النفيس من أجل جعل مادة الالشعور شعورية 

والتعامل معها بعقالنية.

وإذا كان ينبغ��ي ذكر الحقيق��ة، فعىل الرغم من أن نظري��ة فرويد يف القلق 

مثرية لالهتامم والتفاع��ل معها، فضال عن أنها ثرية للغاية يف التنظري، فإنها تفتقر 

إىل الدقة املنهجية، إىل جانب قلة الدالئل االمربيقية القوية التي تدعم مس��لامتها 

األساس��ية )Rachman, 2004(. وباإلضاف��ة إىل ذلك، ونظ��را إىل أن هذه النظرية 

مس��تمدة بصورة أولية من تاريخ الحاالت، فهناك ندرة يف قابلية الدالئل لإلعادة. 

ه��ذا باإلضافة إىل أنه��ا ال تقدم أي طريق��ة منظمة لتقييم القل��ق، وهو ما يعد 

أمرًا حاس��اًم يف اختبار الفروض التي تثريها النظرية. فالتحليل النفيس يعتمد عىل 

الحك��م الذايت للمعالج النفيس االكلينييك، والذي يعد عرضة ملجموعة متنوعة من 

التحي��زات. عالوة ع��ىل ذلك، وعىل خالف االفرتاضات األساس��ية لنموذج التحليل 

النفيس، فمن خالل الرتكيز عىل إلحاح الرغبات والحياة الجنسية لشخص ما، ميكن 

أن ينخف��ض القل��ق من دون إجراء التحليل الرئييس للحياة الجنس��ية للش��خص. 

ويف حقيقة األمر، فإن معظم األش��خاص الذين يعانون القلق لديهم حياة جنسية 

ُمرضية. وتعد نظرية فرويد م��ن النظريات املرفوضة بصفة عامة من قبل العلوم 

النفس��ية الحديثة، بس��بب افتقارها إىل الدقة املنهجي��ة والصعوبات املرتتبة عىل 

اش��تقاق واختبار الف��روض التي ميك��ن تزييفها من خ��الل البيان��ات اإلمربيقية 

)Grünbaum, 2001(. ولع��ل أفضل إس��هاماتها هو تس��ليط الضوء عىل أهمية 

العمليات الالش��عورية بعيًدا عن الوعي املبارش للشخص بكونه قلًقا. وكام رأينا يف 

الفصل الس��ابق، هناك اهتامم متزايد بقياس الالشعور أو السامت »الضمنية« من 

خالل املقاييس املوضوعية والسلوكية.
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مناذج التعلم املفرسة للقلق
ينطوي التعلم اإلنس��اين عىل تغريات طويلة املدى يف املعرفة أو الس��لوك بس��بب 

الخ��ربات البيئية. ووفقا لنظري��ات التعلم، ُينظر إىل القلق بصورة أفضل من خالل فهم 

ميول االستجابة السلوكية املكتس��بة كنتيجة لخربات الشخص املرتاكمة مع التهديدات 

البيئية عىل مر الزمن )Hill, 1972; Pekrun, 1985(. ويبدو من املعقول، أن الشخص 

رمب��ا يتعلم من سلس��لة الخربات املؤس��فة التي تش��تمل عىل مجموعة م��ن األماكن 

واألش��خاص واألحداث، التي متثل له تهديدا وتجعله أكرث عرضة الستجابات القلق. وقد 

تكون املبادئ العلمية ومناذج التعلم اإلنس��اين مفيدة يف الوقوف، جزئيا، عىل اكتس��اب 

الفرد لس��لوكيات القلق يف استجابته لبعض املثريات البيئية. وفيام يي يجري استعراض 

كل من نظرية التعلم الكالسيكية ودور النمذجة يف التعلم االجتامعي - املعريف.

الترشيط الكالس��ييك لس��لوكيات القلق: قد تكون مبادئ التعلم الكالس��يكية 

مسؤولة عن كل من االكتساب األويل الستجابات القلق لبعض الهاديات أو املثريات، 

فضال عن اس��تمرار هذه االستجابات مبرور الوقت. ويعد جوهر مناذج نظرية تعلم 

القل��ق هو أن القلق والخوف ُيكتس��بان من خ��الل الترشي��ط أو عمليات التعلم 

األخرى، وهو ما يؤدي بدوره إىل تولد سلوكيات الهروب أو التجنب. ويستمر القلق 

أو الخوف بصورة جزئية، ألنهام قد نجحا عىل األقل يف توجيه س��لوكيات الهروب أو 

التجنب، والتي يليها، انخفاض جوهري يف معدل القلق أو الخوف. مثل تلك األفكار 

.)Rachman, 2004( ذات تاريخ طويل ومثمر يف علم النفس

ووفق��ا إلحدى الصياغات األصلية لنظرية التعلم، ميكن من خالل الترشيط ألي 

مثري محايد أن يتحول إىل مثري للقلق. فمن خالل الترشيط يصبح هذا املثري املحايد 

مثريًا غري رشطي للقلق، وبالتايل، يكتس��ب القدرة ع��ىل إثارة الخوف أو القلق عىل 

التوايل من تلقاء نفس��ه. ومن خالل مصطلحات الترشيط الكالسييك، فإن املثري غري 

الرشطي هو مثري تلقايئ وغري متعلم والذي من شأنه إحداث االستجابة غري الرشطية 

)االس��تجابة التلقائي��ة(. واملثري الرشطي هو مثري محايد يق��رتن باملثري غري الرشطي، 

ويأيت يف نهاية املطاف باس��تثارة االس��تجابة الرشطية، وهو ما يعد مش��ابها متاما يف 

طبيعته لالس��تجابة غري الرشطية. وهذا من ش��أنه أن يحدث إذا كان املثري املحايد 

)تجمع لعدد من األش��خاص يف العمل مثال( ذا تأثري عىل الفرد يف خالل الفرتة التي 
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ُتثار فيها االستجابة للخوف )عىل سبيل املثال: يف أعقاب ترصيحات سيئة من األعىل 

مكانة(. وفور تكونها، تتسم استجابات القلق الرشطية بخصائص العملية التحفيزية. 

ويف محاولة لتقليل القلق، يلجأ األفراد إىل سلوكيات الهروب أو التجنب )عىل سبيل 

املث��ال، تجنب اللقاء الجامعي يف العم��ل(. وإذا تبع ذلك انخفاض يف القلق، يصبح 

السلوك قويا، ويجري الحفاظ عىل استجابات القلق من االنطفاء )extinction()٭(. 

ويف هذا الصدد، يصف الشكل البياين )3-3( منوذج الترشيط الكالسييك لبافلوف. يف 

هذا املثال، يعد صوت الجرس »مثريًا رشطًيا« لإلعالن عن الطعام )مثري غري رشطي(، 

ويف نهاية املطاف تحدث استجابة سيالن اللعاب )استجابة رشطية( يف الكالب.

الشكل )3-3(: عنارص عملية الترشيط الكالسييك وفقا لبافلوف

ووفق��ا لنظري��ة الترشيط الكالس��ييك، عندما تحدث مزاوج��ة بني مثري رشطي 

)الس��ياقات الحزبية( ومثري غري رشطي )املالحظ��ات النقدية(، ويتزايد معدل تكرار 

ه��ذه املزاوج��ة، فإننا نج��د أن قوة االس��تجابة الرشطية تزداد )عىل س��بيل املثال: 

)٭( االنطفاء أحد املفاهيم األساس��ية لنظرية الترشيط الكالس��ييك لبافلوف، إضافة إىل العودة التلقائية، والتعميم 

والتمييز، فعندما يصدر الفرد االستجابة الرشطية من دون التدعيم )املنبه غري الرشطي الذي يعقب املنبه الرشطي(، 

فإنها تتضاءل تدريجيا حتى تختفي وهو ما يقصد باالنطفاء، ولكن هذا االنطفاء ال يؤدي إىل زوال االستجابة الرشطية 

متام��ا. فبع��د مرور فرتة زمني��ة ال يحدث فيها تكرار لعملي��ة التدعيم )تقديم املنبه غري الرشطي(، تعود االس��تجابة 

الرشطية من جديد مبجرد تقديم املنبه الرشطي، وهذه العملية تسمى العودة التلقائية. ←
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اس��تجابات القلق االجتامعية(. وبالتايل فإن األفراد الذين يتعرضون بش��كل متكرر 

للخربات السيئة املحيطة باملواقف االجتامعية، يتعلمون ربط السياقات االجتامعية 

بالتهديد والخطر، وتحدث لهم اس��تجابات رشطية تتس��م مبس��تويات مرتفعة من 

القل��ق عند تعرضهم لتلك املواقف. ومع زيادة ش��دة املثري غ��ري الرشطي )التوبيخ 

املعتدل يف مقابل السخرية القاسية( يحدث تزايد قوة املثري الرشطي ورسعته. فضال 

عن أن اس��تجابات القلق قد ُتعَمم عىل مجموع��ة من املثريات االجتامعية األخرى، 

مث��ل: الدعوات لحضور األح��داث االجتامعية. وقد تكون بعض اس��تجابات القلق 

نتيج��ة أحد األحداث الصدمية أو سلس��لة من األحداث الصدمي��ة الفرعية، والتي 

تنطوي عىل االس��تجابات القوية للجهاز العصبي. وهذه االس��تجبات الرشطية التي 

ُتعَزز تقوى وتستمر؛ ومن ثم ال يحدث لها انطفاء وال تتالىش.

وتب��دو النمذجة مبنزل��ة آلية واعدة لفهم العالقات الش��خصية والس��لوكيات 

الخاص��ة بالف��رد، وعالقته��ا بتكوي��ن اس��تعدادت وردود أفعال تتس��م بالقلق يف 

الس��ياقات االجتامعية. ففي بعض األوقات ق��د تواجه كل أرسة تهديدات وأخطارا، 

فهل يظهر اآلباء بالنموذج الهادئ القادر عىل حل املشكالت يف مواجهة التهديد، أم 

يبدون مرتبكني، ومرتعش��ني، يظهر الخوف عليهم جليا؟ ولقد أكدت نتائج األبحاث 

ال��دور املهم الذي ميك��ن أن تؤديه املالحظة املبارشة ومنذجة الس��لوكيات للنامذج 

اإلنسانية املهمة )مثل: اآلباء واألشقاء واملعلمني واملرشفني وزمالء العمل واملديرين( 

يف تعلم االس��تجابات االجتامعية والوجداني��ة )Bandura, 1965(. ويف واقع األمر، 

ميك��ن تحقيق قدر كبري من التعل��م االجتامعي من خالل التع��رض لنامذج الحياة 

الواقعية التي تؤدي، عن قصد أو غري قصد، إىل أمناط الس��لوكيات التي يحتذى بها 

ويقلده��ا اآلخرون. وتف��رتض نظرية باندورا )1997( أن إحس��اس الطفل بالفاعلية 

الذاتية )القدرة عىل أداء املهام الالزمة لتحقيق أهدافه( يستمد من النمذجة، فضال 

عن الخربات املبارشة يف السياقات الصعبة. كام إن الفاعلية الذاتية متثل مكونا مهام 

→ واملقصود بالتعميم هو أن االستجابة الرشطية التي كانت تصدر ردا عىل مثري معني، متيل إىل الصدور ردا عىل بعض 
املثريات األخرى املامثلة للمثري األصي. فإذا كان الطفل يستجيب استجابة رشطية هي الخوف من رؤيته فأرا، فإنه يخاف 

كذلك من الحيوانات األخرى املامثلة للفأر مثل القطط واألرانب. وكلام زاد التشابه أو التامثل بني املثري الرشطي واملثريات 

األخرى، حدثت االستجابة الرشطية بقوة. أما التمييز فهو عكس ذلك، إذ مييل الفرد إىل إصدار االستجابة الرشطية ردا عىل 

مثري رشطي بعينه من دون سواه، هي التي تدعم بتقديم املثري غري الرشطي بعد املثري الرشطي. ]املرتجامن[.
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يف البناء املعريف الذي يشكل استجابات الطفل تجاه املواقف الصعبة، ويعزز اتجاهه 

حيال ما ميكن له أداؤه.

وباملثل، ف��إن أمناط االس��تجابات االنفعالي��ة املعقدة، مثل اس��تجابات القلق 

املرتفع��ة يف حاالت الخطر الجس��دي أو املواقف االجتامعية التي تش��كل تهديًدا، 

ميكن اكتس��ابها من خ��الل املالحظة واالهتامم واالنزعاج م��ن النامذج ذات الصلة 

)س��واء حقيقية أو رمزية( الت��ي تخضع للتحديات الفيزيائي��ة أو مواجهة التقييم. 

وقد تس��هم النمذجة يف تفس��ري الفروق بني الجنس��ني يف س��مة القلق، فلعل اآلباء 

أق��ل عرضة لنمذجة القلق لدى أبنائه��م من األمهات لدى بنهاتهن. كام أن الفروق 

الثقافية يف التعبري االنفعايل، مثل ضبط النفس يف إظهار االنفعال والذي يعترب سمة 

منطية لثقافات رشق آسيا، قد يعكس أيضا النمذجة. وباإلضافة إىل منذجة سلوكيات 

اآلخرين، وجد أن استجابات القلق لدى الفرد من املمكن أن تشكل وتقوى من خالل 

.)Pekruyn, 1985( املالحظة الذاتية الستجابات القلق يف املواجهات الضاغطة

وتجدر اإلشارة إىل أنه ُيستَند بعمق إىل نظرية التعلم أكرث من التحليل النفيس، 

عالوة عىل أنها ال تزال تس��هم يف النظرية املعارصة. ومن الواضح أن األفراد ميكنهم 

تعل��م كيفية ربط الخوف أو القلق مبثريات غري ضارة يف جوهرها تش��ري إىل الخطر، 

فضال عن أن تاريخهم مع الترشيط قد يؤثر بصورة مستمرة عىل االنفعاالت الحالية. 

وم��ع ذلك، متت صياغة نظريات التعلم يف ش��كلها األصي من أجل س��ببني: األول: 

يبدو أننا نكون مس��تعدين بيولوجيا لترشيط الخوف بس��هولة لبعض املثريات أكرث 

من غريها. عىل س��بيل املثال، ينتاب العديد من األش��خاص الش��عور بالخوف تجاه 

العناك��ب أكرث من منافذ الكهرباء. غري أن النظريات البيولوجية النفس��ية املعارصة 

ترف��ض فكرة عملي��ة الترشيط التعس��في ملصلح��ة االعتبارات الت��ي تالئم الرتاث 

التطوري لدينا. ويتطلب هذا املنظور منا النظر بصورة وثيقة وعن كثب يف تكوينات 

املخ التي من ش��أنها تنظيم االس��تجابة ملث��ريات التهديد، كام س��ُيناقش بعد قليل. 

الثاين: تشري النظريات املعرفية إىل أن التعلم غالبا ما تتحكم فيه التمثيالت املعرفية 

الداخلية. وبالتايل، يعد القلق االجتامعي أكرث من مجرد مجموعة من االس��تجابات 

املنعكسة الرشطية للمثريات االجتامعية. كام نجد أن الشخص الذي يعاين من القلق 

االجتامعي يكون منوذجا داخليا لكيفية تطور املواقف االجتامعية، وكيف ميكن ملثل 
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هذه املواقف أن تش��كل تهديدا يصعب التعامل معه بالنسبة إليه أو إليها. وُينقى 

تأثري املثريات االجتامعية عرب نس��ق املعتق��دات الداخلية، حتى عىل الرغم من أنها 

ق��د تكون غري واقعية. ك��ام تعد النامذج املعرفية مؤثرة ع��ىل وجه الخصوص، بني 

الباحث��ني، يف عمليات التعلم االجتامعي. وتس��تمر مالحظ��ات باندورا حول أهمية 

النمذج��ة لتقدم ركيزة مهم��ة ملنظورات التعلم االجتامعي��ة واملعرفية. وباختصار، 

يعد التعلم مهام بالنس��بة إىل القلق، بيد أنه ال ميكن تفس��ري القلق البرشي بشكل 

مستفيض من خالل آلية تعلم واحدة.

نظرية الحافز
هناك نظرية تعلم مؤثرة أخرى للقلق، وهي نظرية الحافز لس��بينس وسبينس 

)Spence and Spence’s, 1966(، والت��ي قام��ت بن��اء ع��ىل نظري��ة التعلم التي 

قدمه��ا هل »Hull« )1943(. فق��د كان »هل« مهتام بكيفية تأث��ري الدافعية عىل 

القيام باالس��تجابات املتعلمة. فقد بدأ بنقطة واضحة وهي أنه من املرجح أن تتم 

الس��لوكيات الرشطية، إذا م��ا كانت تفي بالحاجات الدافعي��ة الفورية. فقد يتعلم 

الش��خص أن إدخال دوالر يف آلة بيع الكوال، س��وف ينتج عن��ه إخراج زجاجة كوال، 

ولكن إذا مل يكن يشعر بالعطش، فلن يكون مضطرًا إىل القيام بهذا السلوك. ومبزيد 

م��ن التفصي��ل، تعد نظري��ة »هل« أكرث تعقيدا، غري أننا س��وف نتن��اول عدًدا من 

املفاهيم األساس��ية لنظرية الحافز. لنبدأ مع الحافز والذي يشري إىل حاالت الحاجة 

املختلف��ة للفرد والتي تتجمع لتحديد مس��توى الدافعية ال��كي له يف وقت معني. 

وُينظر إىل الحافز عىل أنه املنشط العام الناتج من حاالت الدافعية داخل الشخص. 

وم��ن املفاهيم األخرى املهمة، ق��وة العادة، وتعرف عىل أنها قوة امليل الس��تجابة 

معين��ة تجاه مثري ما، بناء عىل الترشيط الس��ابق )تكرار التعزيز املايض الس��تجابة 

معينة(. وباالنتقال إىل االس��تجابة يع��رف احتاملية اإلثارة، وال��ذي ُيعرّف عىل أنه 

االحتاملية االحصائية لحدوث اس��تجابة معينة أو مجموعة من االستجابات. وبصفة 

خاصة، فإن معادلة »هل« تش��ري إىل أن قوة االستجابة = الدافعية × قوة الترشيط 

لالستجابة. وملزيد من الدقة، ميكننا كتابة »احتاملية اإلثارة = الحافز × قوة العادة«. 

وبالتايل، فإن أي ش��خص يصبح أكرث عرضة إلدخال الدوالر داخل آلة بيع الكوال إذا 
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كان: )أ( يشعر بالعطش الشديد )حافز مرتفع( و)ب( استخدم آلة البيع عدة مرات 

سابقة بنجاح )عادة قوية(.

 Spence( ومن الجدير بالذكر أن نس��خة نظرية الحافز لس��بينس وسبينس

and Spence’s 1966( تع��ادل القلق م��ع مفهوم الحافز لدى »هل« عىل نطاق 

واس��ع، حيث إن القلق يعد دافعية بصورة أساسية. ومن ثم، فإن مرتتبات القلق 

هي التنش��يط الواسع لالستجابات، مبا يف ذلك تلك االستجابات التي ليست ذات 

صلة مبارشة باملهمة القامئة. وبصورة عامة، تش��ري نظرية الحافز إىل أن الشخص 

القلق ينتابه نوع من حالة النشاط املفرط، والتي ينتج عنها استجابات بدرجات 

متفاوت��ة الصلة بالوض��ع الراهن، مبا يف ذلك االس��تجابات اللفظية )ولعل القراء 

يتذكرون وودي آالن يف باكورة كتاباته الكوميدية(. كام أن النظرية توحي أساًسا 

ببعض التنبؤات القابلة لالختبار، ومنها أن القلق من ش��أنه أن يضعف األداء يف 

الحاالت التي يكون بها منافس��ة عالية بني االس��تجابات، وهي أن االس��تجابات 

املتنوع��ة غري الصحيح��ة املتاحة قد تتنافس م��ع اختيار االس��تجابة الصحيحة 

)Spence & Spence, 1966(. ع��ىل س��بيل املثال، اإلش��ارة إىل املدينة األكرب يف 

والية إلينوي من املحتمل أن تثري اس��تجابة واحدة فقط )ش��يكاغو(، يف حني أن 

اإلش��ارة إىل املدينة األكرب يف والية تكس��اس من شأنها أن تثري استجابات متبارية 

)داالس وهيوس��ن(. وعادة م��ا يكون األفراد القلقون عرضة الختيار االس��تجابة 

الخاطئة يف الحالة األخرية )املنافسة العالية بني االستجابات(. ولقد متكن سبينس 

وسبينس )Spence & Spence, 1966( من الوصول إىل الدليل الذي يدعم هذا 

الفرض من دراسات الذاكرة والتعلم.

وهناك طريقة أخرى الستخالص التنبؤات القابلة لالختبار من النظرية، وهي 

ربط الحافز مع مفهوم االس��تثارة العامة املختلف لكنه وثيق الصلة، مش��ريا إىل 

املستوى العام للتنشيط يف القرشة الدماغية للمخ. وهناك مناقشة أخرى أجريت 

يف الفص��ل الخامس )القلق واألداء املعريف(، وه��ي ما يطلق عليه قانون يركس- 

دودس��ون والذي يفرتض وجود عالقة منحنية بني االستثارة واألداء، تشبه الشكل 

املقل��وب )U(. وهذا يعني أن املس��تويات املعتدلة من االس��تثارة هي األفضل، 

حي��ث نجد أن األداء يضعف عندما ينخفض حجم االس��تثارة )مثل: النعاس( أو 
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يرتفع )مثل: االس��تثارة االنفعالية(. واالس��تثارة املفرطة من شأنها إلحاق الرر 

ب��أداء املهام الصعب��ة، والتي قد تعمل، من منظور نظرية الحافز، عىل تنش��يط 

املنافس��ة بني االس��تجابات املتعددة. ويرتت��ب عىل ذلك، تع��رض األفراد الذين 

ينتابهم الشعور بالقلق إىل قدر كبري من االستثارة، وبالتايل يؤدون املهام الصعبة 

بش��كل سيئ. وعىل النقيض، مع املهام الس��هلة، نجد أن القلق يكون ميزة، ألنه 

يجري تنش��يط االستجابة الواحدة السائدة بقوة. ومرة أخرى، هناك بعض األدلة 

عىل أن األشخاص القلقني يؤدون املهام الصعبة بصورة متدنية أو ضعيفة مقارنة 

بأقرانه��م األق��ل قلق��ا )Eysenck, 1982(. وعىل الرغم من ذلك، ف��إن النتائج 

التي أوضحت تعزيز األداء يف املهام الس��هلة يف حاالت القلق كانت أقل اتس��اقا 

)Tobias, 1985(. والتنب��ؤ اآلخر الذي القى بعض التأييد هو أن القلق يعد ضارا 

يف الوقت املبكر من التعلم، حيث إن الش��خص مل يقم بعد بترشيط االس��تجابة 

الصحيح��ة بقوة، غري أنه يعد ميرسا يف الوقت املتأخر من التعلم، حيث ال يكون 

.)Lekarczyk & Hill, 1969( هناك سوى استجابة واحدة سائدة

ه��ذا وتقدم نظرية الحافز إس��هامات جليلة يف تس��ليط الض��وء عىل الجانب 

الدافعي للقلق؛ فبالتأكيد، تعمل حاالت القلق يف أغلب األحيان عىل إضافة اإللحاح 

للس��لوك. ولس��وء الحظ، فقد جرى التخي عن األس��اس النظري لنظرية الحافز ل� 

»ه��ل« إىل حد كبري. وبالتايل، فإن االفرتاض املرك��زي القائل بأن قوة الدافعية ميكن 

الوق��وف عليها من قبل عامل )حاف��ز( واحد أصبح ال ميكن الدفاع عنه. وقد اضطر 

»هل« نفسه إىل إضافة بعض املصطلحات املتنوعة إىل معادلته مثل املتغريات التي 

تعكس وج��ود الحوافز، ليجري التعامل مع املش��اكل اإلمربيقية العديدة. ونود أن 

نش��ري إىل أن نظرية الدافعية الحديثة تفصل بصورة منوذجية وبوضوح ش��ديد بني 

الدوافع اإليجابية والدوافع السلبية، عىل الرغم من أنها، كام سرنى، ُتبقي عىل فكرة 

النس��ق املخصص لتنظيم تأثري مثريات العقاب عىل السلوك. كام أن القلق ال يرتبط 

بالحافز، وإمنا يرتبط بدافعية الهروب والتجنب.

 )Spence & Spence, 1966( وع��ىل الرغم من أن نظرية س��بينس وس��بينس

تنبأت بصورة واس��عة بتعرض األفراد القلقني للوق��وع يف الخطأ عند أدائهم املهام 

الصعب��ة، فإنها أصبحت أساس��ا ضعيف��ا للتنبؤ بالتأثريات الس��لوكية للقلق. ففهم 
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تأث��ري القل��ق عىل كل من الس��لوكيات االجتامعي��ة وأداء املهام بص��ورة منوذجية 

يتطل��ب فهم البن��اءات املعرفية التي توجه تأثريات القل��ق. ويف حقيقة األمر، فإن 

النموذج يعد محدود النط��اق من خالل الحقيقة القائلة إنه ينطبق بأفضل صورة 

ع��ىل أن��واع التعلم األقل أهمية يف الس��ياقات األكادميي��ة أو العملية، والتي ميكن 

تحديدها بصورة جيدة يف املهام السهلة نسبيا التي تشمل العادات الخاصة ونقاط 

القوة، وميول االس��تجابات املتنافسة. ويف الواقع، ميكن لهذا النموذج فقط تحديد 

التنب��ؤات املتعلقة بتأث��ريات القلق عىل األداء، رشيطة أن يك��ون هناك معلومات 

تفصيلي��ة متاحة حول القوى النس��بية لجمي��ع االس��تجابات ذات الصلة، وموقع 

عتبات االستجابة؛ ويعد إجراء مثل هذا التحليل يف املواقف االجتامعية النموذجية 

ومواقف األداء صعبا، إن مل يكن مستحيال.

املنظورات البيولوجية
املنظورات التطورية

 اكتشف تش��ارلز داروين »Charles Darwin« )1872( منذ أكرث من قرن، 

أن التواصل والتعبري عن االنفعاالت له فوائدة كبرية لتحقيق هدف البقاء. ووفقا 

لذل��ك، فإن التعبري عن االنفع��االت )تعبريات الوجه واالمياءات ووضع الجس��م 

ومي��ول الفعل، إىل آخره( يعد مبنزلة إش��ارات ُترَس��ل إىل اآلخرين يف املجموعة 

االجتامعية حتى ميكن تحقيق تآزر السلوك والفعل بشكل سلس وتجنب الخطر 

الوشيك أو التغلب عليه. كام اكتشف داروين أن تعبريات الوجه املرتبطة بالقلق، 

واملتع��ارف عليه��ا عامليا، تؤدي دورا مه��ام يف تنبيه اآلخري��ن يف موقف معني، 

وإخباره��م بالوض��ع القائم أو املحتمل )مثل تهديد مس��تقبي محتمل، ووجود 

خطر، واحتامل الخسارة أو الفقد(. ويعد القلق انفعاال وظيفيا ذا أصول تطورية 

عميقة، تعكس الحقيقة القائلة بأن األرض كانت دامئا بيئة خطرة للس��كن، وأن 

الب��رش قد اعت��ادوا عىل ترقب املخاط��ر يف البيئ��ة )Ohman, 2008(. وبالتايل، 

فمن��ذ بداية البرشية، ف��إن الحيوانات املفرتس��ة، إىل جانب تناف��س وعدوانية 

البرش والس��موم غري الصحية، كانت وال تزال مصدرًا للخطر. ونظرا إىل أن اللياقة 

)Fitness( تنطوي عىل البقاء ومترير الجينات، فلقد قامت الكائنات الحية بوضع 
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آلي��ات معينة، مثل الخوف والقلق للتعامل م��ع التهديدات املوجودة يف البيئة. 

ومن ث��م، فمن أجل البقاء ع��ىل قيد الحياة وتحقيق االزده��ار وتجنب الخطر 

القائم يف البيئة ومترير الجينات إىل الجيل القادم، أصبح الخوف والقلق محورين 

أساسيني يف تطور الثدييات.

 Ohman, 2008;( وتع��د االنفع��االت يف عل��م النف��س التط��وري الحدي��ث

Panskepp, 1998; Rachman, 2004(، مبنزل��ة برامج تأثري عاملية مصممة للعمل 

كمقاييس لوظائف األنا. وبالتايل، فإن االنفعاالت، مثل القلق، تعد مؤرًشا ملدى نجاح 

 Keltner( أو ع��دم نجاح التكيف مع التهديدات والتحدي��ات يف البيئة املحيطة بنا

Haidt, 2001 &(. وتش��ري وجهة النظر الوظيفية ح��ول »القلق كمعلومة« إىل أن 

هذه االنفعاالت تش��ري إىل املعلومات الفردية املهمة املتعلقة بالش��عور بالخطر يف 

مواجهة املجهول. وبالتايل، ففي حالة الش��عور بالقلق أو االنزعاج، يكون ذلك دليال 

واضحا عىل إدراكنا أن شيئا مهام لدينا عىل املحك، أو أن مواردنا الشخصية يف وضع 

التهدي��د بالخطر. ويف أغلب األحيان، يكون هذا التهدي��د اجتامعًيا بطبيعة الحال، 

مثل: خطر فقدان املوارد املادية )مثل: الغذاء( أو املكانة االجتامعية أو فقدان حب 

أحد األفراد.

ووفقا ملا أش��ار إليه أوهامن )2008(، فإن الخوف والقلق األساس��يني يش��كالن 

األنساق الس��لوكية التطورية. مبعنى آخر، يفرتض أن القلق االجتامعي نشأ يف إطار 

نسق الس��يطرة- الخضوع؛ حيث تتمثل الوظيفة التكيفية يف تعزيز البقاء عىل قيد 

الحي��اة داخل هذا النظام االجتامعي. كام نش��أ أيضا الخوف م��ن الحيوانات مثل 

مخاوف البرش من الحيوانات املفرتس��ة يف عصور ما قبل التاريخ. ويف حقيقة األمر، 

فإن اإلنسان الحديث يتفاعل بالخوف مع كل املثريات التي شكلت فيام مىض تهديًدا 

لبقاء أجداده عىل قيد الحياة )مثل: األماكن املفتوحة، والضوضاء الصاخبة، واألماكن 

املرتفع��ة(، عىل رغم أنها مل يع��د لها نفس األثر يف الوقت الح��ايل، حيث أصبحت 

متث��ل تهديدا بس��يطا إن مل يكن منعدما. وقد أس��هم التحلي��ل العامي للمخاوف 

 Arrindel, Pickersgill, Merkelbach,( الش��ائعة التي قام ب��ه أريندل وزم��الؤه

Ardon, and Cornet, 1991( يف تحدي��د أربع فئات من الخوف هي: أ- األحداث 

بني األش��خاص )مثل: التقييم، والخوف من النق��د، والرفض، والرصاع، والعدوان بني 
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األش��خاص(، ب- الخوف املتعلق باإلصابات املادية )مثل: املوت واملرض.. إلخ(، ج- 

الخ��وف من الحيوانات )األليفة والزواحف.. إلخ(، د- الخوف من األماكن املفتوحة 

)ره��اب الخالء(. وبطبيعة الحال، فإن إم��كان أن يرتبط القلق مبخاوف معينة يعد 

أمرًا خالفًيا قابال للنقاش.

وقد ُتفرسَّ أيضا اضطرابات القل��ق من خالل التصورات التطورية. وبالتايل، من 

أجل ض��امن الدفاع الفعال عندما تكون الحياة عىل املحك، ُيربَمج النس��ق بطريقة 

متيل إىل التعايش بصورة آمنة من خالل تنش��يط الدفاعات ملا قد يتحول إىل حاالت 

غري خط��رية. والكائن الحي الذي مييل ليكون رسيع االهتياج يعد أكرث عرضة للبقاء 

ع��ىل قيد الحياة من نظريه الغافل عن الخطر. وقد تعكس اضطرابات القلق الحالة 

القصوى ملبدأ »السالمة أفضل من الندم«.

وجهات النظر البيولوجية العصبية الوظيفية
إذا كان��ت وجهة النظ��ر التطورية صحيحة، فيجب أن يتط��ور املخ الحتواء 

واحد أو أكرث من األنس��اق العصبية التي من ش��أنها املس��اعدة يف تنظيم وتآزر 

القنوات اإلدراكية والفس��يولوجية والسلوكية التي تعزز البقاء عىل قيد الحياة يف 

مواجه��ة الخطر. ويف حقيقة األمر، يوجد لدى علامء البيولوجيا العصبية العديد 

م��ن الطرق واملناحي التي ميكن يف ضوئها تفس��ري القلق. ف��ريى بعض الباحثني 

أن امل��كان الطبيع��ي لفهم القلق ه��و النظر إىل البيولوجي��ا الجزيئية يف تحليل 

اآللي��ات الجينية التي من ش��أنها مترير الخصائص البيولوجي��ة، ويعتقد آخرون 

أن فحص الدوائر العصبية هو الس��بيل لفهم القل��ق، بينام ُيفضل البعض اآلخر 

دراس��ة الناقالت العصبية والهرمونات املعنية التي تخدم القلق والخوف بصورة 

فرعية. وقبل قراءة هذا الجزء، ُينبَّه إىل أن محتواه قد يشتمل عىل أجزاء متقدمة 

وع��ىل درجة م��ن الصعوبة يف بعض األحيان. وإذا ما ش��عرت باإلرهاق الذهني 

خالل قراءتك ألي من األقس��ام الواردة أدناه، ال ترتد يف الوثب إىل الجزء التايل له 

والعودة إليه يف وقت الحق.

منذ أكرث من قرن فق��ط، رىث فرويد عدم درايتنا العملية بوظيفة البيولوجيا 

العصبي��ة للقلق يف املخ )Panksepp, 1998(. ولحس��ن الحظ، ش��هدت العقود 
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األخ��رية تقدما هائال يف البحث حول الركائز البيولوجية العصبية للقلق والخوف. 

فتش��ري األبح��اث الحالية إىل أن القل��ق مل ُيحَدد موقعه يف بني��ة محددة باملخ. 

وبدال من ذلك، س��عى الباحث��ون لتحديد أنظمة املخ الت��ي تتفاعل مع مثريات 

التهديد وتقوم بتعديل دوائر املخ األخرى التي ميكن لها التأثري عىل االس��تجابات 

الفس��يولوجية والس��لوكية. ومن ناحية أخرى، فإن ربط القلق بنس��ق أو دائرة 

داخل املخ يتامىش مع املنظور الذي افرتضته من قبل النظرية التطورية. والقلق 

هو عالمة عىل أن املخ يفعل شيئا ما، وملزيد من الدقة، تحليل االستجابة للتهديد 

أو العقاب املحتمل.

وإحدى النظريات الرائدة يف ه��ذا املجال، تلك التي وضعها أيزنك )1967(، 

والتي كانت متوافقة مع نظريتي التعلم والحافز، واللتني متت مناقشتهام مسبقا. 

ماُغ الَحَشِوي  وتفيد تلك النظرية بأن القلق يتولد داخل ما أطلق عليه أيزنك الدِّ

)مجموع��ة من الرتاكيب الدماغية تش��تمل عىل حصان البح��ر والَلوزَة والحاجز 

واملهاد التحتاين، وهو ما يطلق عليه اليوم »الجهاز الطريف«، انظر الشكل )4-3(.

التلفيف الحزامي

مناط�ق الرتاب�ط 
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الشكل )3-4(: التكوينات األساسية للجهاز الطريف

)أُخذ الشكل بترصيح من رشكة سربينغر للنرش(
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وه��ذه التكوينات الطرفي��ة )الَلوزَة والقرشة املِهاِدّية وامله��اد التحتاين وحصان 

البحر( ترتبط عادة باالنفعاالت والدافعية، وطبقا للمصطلحات التطورية، فهي أكرث 

بدائية من الق��رشة الدماغية التي متثل موقعا للوظائف املعرفية العليا، مثل: اللغة 

والتفكري. ويتحكم الجهاز الطريف يف الخربة الذاتية واالس��تجابة االنفعالية الالإرادية، 

والس��يام يف البيئ��ات الضاغطة املحتملة. كام يرتبط تنش��يطه باملث��ريات االنفعالية 

مع الزيادة يف كل من االس��تثارة اللحائي��ة والجهاز العصبي الالإرادي، كام يتضح يف 

املس��تويات املرتفعة ملعدل رضبات القلب، وتوصيل الجلد، وضغط الدم. ويقال إن 

األفراد ممن يعانون القلق أو الشخصية العصابية يكون لديهم دماغ حشوي يجري 

تنشيطه بصورة أسهل.

ه��ذا غري أن محاوالت الدف��اع اإلمربيقية عن منوذج أيزن��ك كانت مبنزلة 

صورة مشوش��ة إىل حدا ما )Eysenck, 1992b(، عىل الرغم من اتفاق معظم 

واضع��ي النظريات ع��ىل أهمية الجهاز الط��ريف بالنس��بة إىل القلق )وكذلك 

االنفع��االت األخ��رى(. وقد طالب زوكرم��ان )1994( بأنه ينبغ��ي أال يقترص 

بحثن��ا عن املحددات البيولوجية للقلق عىل الجه��از الطريف، نظرا إىل أنه من 

املحتمل تضمني العديد من الناقالت العصبية واملسارات املخية يف القلق. كام 

أن االس��تجابات األبطأ لجهاز الغدد الصامء تتضمن هي األخرى بدرجة كبرية. 

ويرتبط القلق بنشاط نظام »املهاد التحتاين- النخامية- فوق الكلوية – القرشة« 

والذي ينش��ط خالل املواجهات الضاغطة، مام يؤدي إىل إفراز الكورتيزول من 

قرشة الغدة فوق الكلوية.

ويف هذا الس��ياق، أشار عمل سابولسيك املهم )1992( حول دور املهاد التحتاين 

– النخامي��ة- فوق الكلوية - القرشة يف الضغوط إىل أن حصان البحر قد يقوم بدور 

يف القل��ق من خالل معالجة الذكري��ات الرصيحة من مناطق القرشة العليا وتعديل 

اس��تجابات اللوزة وناتج نظام املهاد التحتاين – النخامي��ة- فوق الكلوية - القرشة، 

الت��ي تنش��أ يف حصان البحر. ك��ام أن الضغط النفيس طويل امل��دى ميكن أن يقتل 

الخالي��ا العصبية يف حصان البحر ويحدث تغيريًا لس��مة القل��ق، ويف بعض األحيان 

يك��ون أمرًا حتمًيا. وق��د جرى أيضا التوصل إىل أن القل��ق والضغط الطويي املدى 

يرتبطان سلبيا بحجم املخ الكي بالنسبة إىل بقية حجم التجويف الدماغي الداخي. 
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وبالت��ايل، فمن املمكن أن يتس��بب كل من الضغط والقلق مب��رور الوقت يف تقليل 

حجم املخ، وميكن أن ينتج عنه عجز يف معالجة الذاكرة والقدرة الوظيفية عىل كف 

االستجابات االنفعالية. 

كي��ف ميكننا تجاوز املوق��ف، وهو أن القلق يتزامن مع ج��زء من )وليس كل( 

النس��ق االنفعايل السلبي يف املخ؟ أُجري املزيد من البحث الحديث عىل البيولوجيا 

العصبي��ة متخ��ذا منظورين مختلف��ني. املنظ��ور األول ينظر إىل ال��وراء، يف املعنى 

التط��وري، للبحث يف أنس��اق املخ بالثدييات الدنيا. واالف��رتاض بأن القلق هو ذاته 

إىل ح��د كبري يف كل أنواع الثدييات، وأن الدراس��ات التي أجريت عىل الفرئان، عىل 

س��بيل املثال، ميكن أن تس��اهم يف تحديد تكوينات املخ الرئيسية ودورها الوظيفي 

يف التعام��ل مع التهديد. كام تلعب اللوزة )تكوين صغري داخل الجهاز الطريف( دورا 

مركزي��ا، يف ح��ني أن املنظور اآلخر، يركز أكرث عىل اإلنس��ان ويهتم بكيفية قيام املخ 

بتنظيم وتوليد القلق. والش��غل الشاغل هو كيف تقوم مناطق القرشة املخية )التي 

ترتبط باملعارف العليا( بتنظيم نش��اط املستوى األدىن لتكوينات الجهاز الطريف. ويف 

حقيق��ة األمر، تربط األبحاث الحديثة القل��ق مبناطق املخ التي ُينظر إليها عىل أنها 

تش��كل الجوانب املشرتكة بني االنفعال واملعارف ذات املستويات العليا، مبا يف ذلك 

الق��رشة الحزامية )مدعمة الضب��ط التنفيذي للمعرفة( والَجزي��رَة )مدعمة الوعي 

بالح��االت الجس��دية(. ويف املقاطع التالية من الفصل الحايل، س��يتم تفس��ري نتائج 

األبحاث التي توضح مثل هذه املنظورات. 

الل��وزة : التكوي��ن الرئي��يس للقلق: ق��د وصف أجليت��ون وميش��كن )1986( 

اللوزة بأنها »البوابة الحس��ية لالنفعاالت«. وتبدو اللوزة وقد حظيت بنصيب األس��د 

م��ن االهتامم والبحث العلمي املنظم، نظرا إىل أنها تش��كل األس��اس العصبي للقلق 

)LeDoux,1996(. وتف��رتض دراس��ات تصوير املخ التي اس��تخدمت التصوير بالرنني 

املغناطييس الوظيفي، أن اللوزة تصبح نشطة عند مواجهة أحد أنواع مثريات التهديد، 

مثل: ظهور الوجوه الغاضبة. ويف حقيقة األمر، فقد توصل كوبتا وزمالؤه )2000(، إىل 

أن التعرض لصور وجه يوحي بالتهديد يثري اس��تجابة اللوزة، حتى وإن مل يقر املشاهد 

أي رؤية واعية للوجه عىل اإلطالق. كام يعتقد أن اللوزة من ثوابت تطور االس��تجابة 

للتهديدات الطبيعية، مثل: الحيوانات املفرتسة. 
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وإحدى الوظائف األساس��ية للوزة هي عرقلة النش��اط املس��تمر لتعزيز حجم 

معالجة التهديدات ودعم االس��تجابات الرسيع��ة للمواقف التي متثل خطورة. وقد 

تك��ون اللوزة أيضا مس��ؤولة ع��ن التعلم الالش��عوري لالنفعال، وال��ذي يكون آليا 

واندفاعي��ا، يف مقابل املعالجات والذكريات األكرث ش��عورية، والتي ُتعالَج يف حصان 

البح��ر وأجزاء م��ن قرشة الفص الجبهي. ه��ذا فضال عن تخزين الل��وزة الذكريات 

االنفعالية، وقد ُتحوِّرها يف املناطق األخرى، كام أنها تس��اعد عىل اسرتجاعها برسعة 

وكفاءة يف أوقات الحاجة. والوظيفة األخرية لهذا العضو الصغري هي تنشيط العديد 

من املكونات املتنوعة لسلوكيات الخوف، مبا يف ذلك، زيادة معدل التنفس ومعدل 

رضبات القلب، والتجمد الس��لويك. )قد نالح��ظ أن اللوزة تتكون من مجموعة من 

األنوية املختلفة والتي من شأنها تأدية وظائف متنوعة(. 

وم��ن املثري لالهتامم، أن الجينات املتعلقة بوظيف��ة اللوزة قد ترتبط هي األخرى 

بالف��روق الفردي��ة يف القلق. ومن خ��الل مراجعة كل من هري��ري وهوملز )2006(، 

ألحدث األبحاث حول الجني املعروف باسم »HTTLPR - 5«، والذي من شأنه التأثري 

يف الناقل العصبي السريوتونني. توصل الباحثان إىل أن الجني يوجد يف نسخ أو صفات 

وراثية alleles تختلف من ش��خص إىل آخر. وترتبط النسخة املعروفة باسم بالصفة 

الوراثية )S( ارتباطا ثابتا بسمة القلق أو تجنب الرر، فضال عن ضعف القدرة عىل 

مواجهة الضغوط. وأشارت دراس��ات التصوير الوظيفي إىل اللوزة باعتبارها منطقة 

املخ ذات النشاط املبالغ فيه عند التعرض للمثريات االنفعالية يف األشخاص الحاملني 

للصفة الوراثية )S(، ممهدة الطريق لألبحاث املس��تقبلية لتوضيح اآلليات العصبية 

الدقيقة الكامنة وراء االنحرافات وأشكال الشذوذ السلوكية املرتبطة بهذا النوع من 

الجينات. وبشكل عام، من املتوقع أن ميثل تباين نوع واحد من الجينات مثل »5 - 

HTTLPR« ق��درا صغريا فقط من التباين الكي بني األفراد داخل محيط التأثريات 

البيئية والجينية األخرى.

ويف إطار هذا الس��ياق، قدم بانكسيب )1998( منظورا محكام ومنظام، افرتض 

خالله وجود دائرة خوف منفصلة عن املخ تتحكم يف الخوف والقلق، وتقع بني كل 

من اللوزة املركزية والرمادية املحيطة بقناة الس��ائل املخي والجهاز الطريف األوسط 

)Panksepp, 1998(. وبشكل أكرث تحديدا، فإن هذا النظام ميتد من الَفص الصْدِغي 
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)الل��وزة املركزي��ة والجانبية(، من خالل املهاد التحتاين األمامي واألوس��ط. كام ميتد 

إىل جذع املخ الس��في من خالل املادة الرمادية املحيطة بالبطني الدماغي لكل من 

الدماغني البيني واألوسط، ثم يستمر إىل أسفل لتنشيط النواتج الالإرادية والسلوكية 

املختلف��ة التي يحفزها الخوف. وقد ُتنتج املهدئات الصغرى تأثرياتها املضادة للقلق 

من خالل الحد من إثارة هذا النظام. 

وكام أش��ار جراي )1990(، فإن النظرية تفرتض أن القلق البرشي يكافئ سلوكيات 

الهروب غري الرشطية )املواجهة أو الهروب(. كام أن لديها أيضا استخداما قليال ملستويات 

املعرف��ة العليا ومعالجة اللغة. وقد تكون هذه االفرتاضات إش��كالية. وتعد أحد مالمح 

القلق البرشي )عىل النقيض من الخوف( هي الرتدد والتفكري يف مسارات بديلة للعمل، 

والتي متثل خربة االنزعاج. وهذا االنزعاج غالبا ما تدعمه العمليات اللفظية، وليس من 

الواضح أنه ميكن اإلملام به عىل نحو فعال من خالل النموذج الحيواين. 

ويف إطار الس��ياق ذاته، تركز إح��دى النظريات األخ��رى ذات الصلة عىل دور 

املس��اندة الثانوية للعمليات املعرفية العليا للقلق. وقد أظهرت نتائج أحد األبحاث 

املخربية التي أجراها »يل دو« وجود كل من املسار املرتفع واملسار املنخفض ملعالجة 

املثريات الحس��ية الواردة، مقدما الخطوط العريضة لنظام االستجابة للخوف )انظر 

الشكل: 3 - 5(. حيث تستقبل اللوزة اثنني من املدخالت املتوازية والتي من شأنهام 

مس��اندة معالجة التهديد. كام أن املس��ار املنخفض هو نظام رسيع وبدايئ للكشف 

الرسي��ع عن التهديد م��ن دون الحاجة إىل املعالجة املعرفية. بينام يس��تقبل املهاد 

املدخل الحيس ويرس��له مبارشة إىل اللوزة، والتي بدورها ميكن أن تنش��ط استجابة 

املواجه��ة أو الهروب. وعىل الرغم من عدم قدرة ه��ذه الدائرة الرسيعة عىل إبالغ 

اللوزة باملش��كلة بدقة، فإنها ميكنها تقديم إش��ارة رسيعة تحذر من احتامل وجود 

يشء ما ميثل خطورة. ومن ثم ميكننا أن نبدأ يف االستجابة ملثري الخطر املحتمل قبل 

أن نعرف متاما ما هو املثري. كام يقوم املهاد أيضا بنقل املعلومات الحسية إىل القرشة 

املخية، والتي تس��تطيع إجراء تحلي��ل أكرث تفصيال، مع األخ��ذ يف االعتبار العوامل 

الس��ياقية. والقرشة بدورها لديها روابط مع اللوزة، من شأنها تعديل نشاطها. بينام 

يقدم هذا املس��ار املرتفع غري املبارش ممرا آخر، يس��تطيع، يف بعض األحيان، تجاوز 

تأثري الرابط املبارش بني املهاد  واللوزة.
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القرشة الحسية

املسار املرتفع

املهاد الحيس اللوزة

املثريات االنفعاليةاالستجابة االنفعالية

املسار املنخفض

الشكل )3 - 5( الدوائر املتوازية يف معالجة املعلومات االنفعالية:

الطرق املنخفضة واملرتفعة 

ويف إطار هذا السياق، قدم »يل دو« )2006؛ 1996( مثاال عىل هروبه بعيدا عن 

ثعبان رآه ليال يف حديقة منزله الخلفية، والذي اكتش��ف أنه خرطوم الحديقة فيام 

بعد. ويفرس ذلك بأن املسار املنخفض يقوم مبعالجة الشكل امللفوف عىل أنه ثعبان، 

األم��ر الذي يحفز اس��تجابة الهروب قبل أن يصل الف��رد إىل مرحلة اإلدراك الواعي 

للحدث. يف حني يحدد املسار املرتفع بتحديد الشكل الصحيح للكائن بأنه غري مؤٍذ، 

غ��ري أنه يس��تغرق وقتا أطول قب��ل. ويف حقيقة األمر، توحي دراس��ات يل دو حول 

القوارض إىل أن املسار بني اللوزة واملهاد رسيع جدا يف الواقع، مستغرقا ما يقرب من 

12 مل/ثانية، مقارنة مع 40 مل/ثانية أو أكرث لدائرة املسار املرتفع. 

ومع ذلك، ينبغي أن نتذكر أن رد فعل املخ دامئا ما يعرب عن وظيفة الوجهة العقلية 

للشخص والتوقعات والتفسريات الخاصة بالحدث، وأن هذه العمليات تحفز النشاط 

داخل الدوائر العصبية التي تختلف من ش��خص إىل آخر. والرأي الش��ائع لرتاث علم 

األعصاب الس��لوكية يفرتض أن نش��اط اللوزة يتوسط أو يعدل أي سلوك رصيح يعترب 

غري مألوف أو كريه أو رمزي للتهديد، مع مس��اهمتها يف اكتس��اب الخربات السلوكية 

املفرتض أنها إشارات للخوف من الحيوانات )عىل سبيل املثال، جمود الجسم، وزيادة 

االستجابات املفاجئة وعدم الرغبة يف استكشاف املناطق غري املألوفة(. 
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وأخريا، يعد من نقاط االهتامم باللوزة أنها التكوين الترشيحي العصبي الوحيد 

التي س��ميت عىل اسمها فرقة روك – أش��باه اللوزة - التي يقوم فيها عامل األعصاب 

»لو دو« بدور قائد الفرقة واملطرب، وجميع األغاين األصلية لهذه الفرقة عن الحياة 

العقلي��ة واالضطرابات العقلية )»األثر«، و»حب��وب الذاكرة«، و»الدماغ االنفعايل«، 

»من داخي«، و»مشكلة العقل - الجسد«(. وتتضمن أحدث ألبوماتها )انظر غالف 

األلبوم يف الشكل: 3 - 6( )»الخوف«، و»العصف الذهني«، و»جرمية العاطفة«(. 

نظرية حساسية التعزيز: أحد »أنساق« النامذج األخرى املفرسة للقلق هو نظرية 

تعزيز الحساس��ية، والتي وضعها »جراي«، وعم��د »كور« إىل تعديلها الحقا )2009(. 

ويف ش��كلها الحايل، هناك متييز بني ثالثة أنظمة للمخ بشأن الدافعية واالنفعال. فمن 

ش��أن نسق التنشيط الس��لويك تنظيم االس��تجابة ملثريات الثواب )وإشارات الثواب(. 

كام يتم تنش��يط نظ��ام الجمود - املواجهة - الهروب من قب��ل كل املثريات الكريهة، 

هذا إىل جانب تنظيم سلوكيات الهروب والتجنب. وعادة ما يتوسط القلق نظام ثاٍن 

مميز، وهو نظام الكف الس��لويك للمخ. ويتم تنش��يط نظام الكف السلويك من خالل 

الرصاعات بني األهداف املتنافسة مثل رصاعات اإلقدام - اإلحجام. ويف مواقف الرصاع، 

يعمل نظام الكف السلويك عىل كف السلوك الحايل، مع زيادة مقدار التيقظ ملواجهة 

التهديدات املحتملة، وزيادة االستثارة. وميتلك نظام الكف السلويك.

الشكل )3 - 6(: غالف األلبوم األخري للوزة، والذي عنوانه نظرية العقل )لو دو هو 

الثالث من اليمني، أُخذ االقتباس بترصيح من لو دو(
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طبيعة معرفية أكرث من أنظمة املخ التي نوقشت يف املقاطع السابقة، من حيث 

إن��ه ُيفَحص تقيي��م املخاطر من الذاكرة بصورة دقيقة لح��ل رصاعات الهدف، مثل 

النش��اط الذي يخربه الفرد يف صورة االنزعاج والتأم��ل. وترشيحيا، فهو يعتمد عىل 

املناطق األمامية وكذلك الجهاز الطريف. )انظر الشكل: 3 - 7( حيث يصف املدخالت 

واملخرجات لنظام الكف السلويك. 

وهناك أربعة أمناط أساسية من املثريات التي من شأنها تنشيط نظام الكف 

 Gray & McNaughton,( الس��لويك، والعمل مبنزلة املدخالت األساس��ية له

2003(. وهي: )أ( إش��ارات العقاب، )ب( إش��ارات ع��دم وجود ثواب، )ج( 

املثريات الجديدة، )د( املخاوف الفطرية التطورية البارزة )عىل سبيل املثال، 

مخ��اوف الضوض��اء الصاخبة، واألماك��ن املرتفعة، والح��رشات، والقوارض(، 

 Gray & McNaughton,( وتهدي��دات املواجهات االجتامعي��ة للمث��ريات

2003(. ووفق��ا لنظرية جراي، ف��إن هذه املثريات متعادل��ة وظيفيا بصورة 

أساس��ية، من حي��ث إنها تقوم بتنش��يط نظام الكف الس��لويك وتثري القلق. 

وتش��تمل مخرجات النظام عىل أش��كال متنوعة من حل الرصاع، مبا يف ذلك، 

)أ( الكف السلويك، حيث يتم كف السلوكيات سواء كانت فطرية، أو وسيلية 

أو مرشوط��ة بصورة تقليدية؛ )ب( توجيه االس��تجابة؛ )ج( زيادة االس��تثارة 

واالنتباه. ويش��ري كور )2009( من خالل النامذج الحيوانية، إىل ميل الخوف 

والقل��ق إىل أن يكونا ذات مرتتبات س��لوكية مختلف��ة، وذلك من خالل قيام 

الخ��وف بتعزيز التجنب الدفاعي )مبا يف ذلك اله��روب(، يف حني يثري القلق 

املنحى الدفاعي )االستكشاف الحذر(.

• إشارات العقاب
• إشارات عدم الثواب

• املثريات الجديدة
• مثريات الخوف الفطرية

نسق الكف السلويك

• الكف السلويك

• االستثارة الزائدة

• االنتباه الزائد

الشكل )3 - 7( :منوذج جراي لنسق الكف السلويك، والذي يظهر املدخالت واملخرجات 

)Gray&McNaughton,2003 :الخاصة بالنسق )اقتبس بترصف من
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وتعتمد التأثريات السلوكية لكل من نظام الجمود - املواجهة – الهروب، ونظام 

تثبيط الس��لوك عىل »املس��افة الدفاعية«، والقرب من مصدر التهديد. عىل س��بيل 

املثال، فالفأر الذي ُحورص من قبل إحدى القطط، قد يواجهها مرة أخرى، لكنه يلوذ 

بالفرار من القطة إىل أكرب مسافة ممكنة. كام تقدم نظرية تعزيز الحساسية تفسريا 

للفروق الفردية لس��مة القلق، والتي تعكس حساس��ية نظام الكف السلويك لقامئة 

م��ن املدخالت املتنوعة املذكورة مس��بقا )Corr, 2009(. ويف ه��ذه النظرية، ليس 

من الروري أن ينتاب الش��خص الذي يعاين القلَق شعوٌر بالخوف، غري أن الشخص 

يكون عرضة للرصاعات بني األهداف املتنافس��ة، وهو التعريف الذي يجس��د عدم 

اليقني والرتدد املصاحب للقلق يف األغلب. 

وم��ع ذلك، ف��إن نظرية الحساس��ية للتعزيز، مثله��ا مثل النظريات النفس��ية 

البيولوجي��ة األخرى، تعمل عىل إثارة املدى الذي ميكن عنده تعميم مناذج االنفعال 

عن��د الحيوانات عىل البرش. وكام أش��ار أيزن��ك )1992ب( باقتدار إىل أن أي منوذج 

واقع��ي للقلق يج��ب أن يضع يف االعتبار الوظائف املس��تقلة واملعقدة لألنس��اق 

املعرفية، والفسيولوجية، والسلوكية، وعدم االعتامد عىل األنساق البيولوجية العصبية 

مبفرده��ا. وع��ىل َوْجِه التَّْحديد، عىل الرغم من أن النم��وذج يتضمن تكوينات ِمْثل 

األه��داف والتوقعات، فهو ال يقدم مفهوما تفصيليا للجوانب املعرفية للقلق والتي 

تعد حاس��مة يف تأثريها عىل األداء، ولفهم كيف يرتبط القلق باإلدراكات املش��وهة 

لل��ذات والتهديدات البيئية. ويف هذا اإلطار، تن��اول زوكرمان )2005( املوضوع من 

خ��الل بعض النظريات مث��ل نظريتي أيزنك وجراي نظ��را إىل أنهام تفرتضان تعيني 

التخطي��ط املناظ��ر بني القلق وأنظم��ة املخ املركزية. والقلق ليس س��وى حالة من 

اإلثارة لنس��ق الكف الس��لويك، يف نظرية تعزيز الحساسية. وكام يرى زوكرمان، فإن 

تعقيد املخ هو املحدد الرئييس لس��امت الشخصية، مثل القلق الذي يرتبط بالعديد 

م��ن أنظم��ة املخ، وأن أي نظام ما للمخ قد يس��اهم يف اثنني أو أكرث من الس��امت 

الشخصية. وعادة ما تكون أنساق املخ مرتابطة وظيفيا. وأيضا قد يكون االرتباط بني 

نشاط األنظمة والسامت غري خطي. 

تنظي��م االنفعال: هن��اك مجموعة أخرى من األبحاث النفس��ية البيولوجية 

التي اهتمت بتنظيم االنفعال )أعىل – أس��فل( من قبل العمليات املعرفية ذات 
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املس��تويات العليا. ومن خالل »املسار املرتفع« يف دراسات »لو دو«، فإن القرشة 

املمتدة إىل اللوزة، متثل آلية بس��يطة لهذا النوع، غري أن األبحاث الحديثة، غالبا 

ما تستخدم تقنيات تصوير املخ، لتقديم مناذج أكرث تعقيدا للضبط. وأن التفاعل 

ب��ني مراكز املخ الخاص��ة باملعرفة واالنفعال تتوافق أيضا مع البحوث النفس��ية 

الحالية لعمليات تنظيم الذات، والتي تسمح لنا بتجنب االنجراف وراء انفعاالتنا 

أو الترصف بصورة فجة أو بتهور. 

وكام ذكرنا سابقا، تقع بعض التكوينات الرئيسية يف الفص الجبهي من الدماغ، 

والس��يام التكوينات املعروفة باس��م ق��رشة الفص الجبه��ي، والتلفيف الحزامي 

األمامي. وتش��ري دراس��ات تصوير املخ إىل أن قرشة الفص الجبهي تنشط عندما 

يحاول الش��خص إعادة تقييم بعض املثريات االنفعالية بصورة نشطة، والتي تعد 

مبنزلة إعادة التفكري يف األهمية الشخصية لها )Ochsner & Gross, 2005(. ويف 

حقيقة األمر، قد يؤثر إعادة التقييم يف الخربة االنفعالية ونشاط اللوزة. )إىل حد 

أن إعادة التقييم تعتمد عىل ما سوف يفعلُه الشخص بانفعاالته، وتتخذ العملية 

مسارا ذا اتجاهني(. 

 وقد تش��ارك أيضا قرشة الفص الجبهي يف استمرار االنفعال مع مرور الزمن. 

وإحدى الس��امت الب��ارزة للقلق وحاالت االنزعاج هي امليل لالس��تمرارية حتى 

مع اختف��اء املثري األويل للقلق. كام قد يعمل النش��اط املس��تمر داخل الدوائر 

العصبية املتصلة باللوزة وقرشة الفص الجبهي عىل الحفاظ عىل اهتامم الفرد مبا 

عان��اه من اجرتار أفكار أو انزعاج. ومبا يتفق مع هذا الفرض، يظهر األفراد األكرث 

عصابية تنشيطا دامئا ومستمرا لقرشة الفص الجبهي يليها إظهار لتعبريات الوجه 

الحزين )Canli, 2009(. وقرشة الفص الجبهي، مثلها مثل بقية التكوينات التي 

متت مناقشتها هنا، ميكن أن تنقسم إىل عدد من األنوية األصغر واألكرث تخصصا. 

ومن املثري لالهتامم، أن التكوين النوعي والذي يس��تمر به التنشيط يف األبحاث 

التي عمد كاني )2009( إىل تفس��ريها، كان ِقرْشَة الَفّص الجبهي الوس��طية، هي 

املنطقة ذات الصلة بعمليات املعالجة االنفعالية ذاتية املرجع. ورمبا رأى األفراد 

العصابيون الذين شاركوا يف التجربة بعض الداللة الشخصية يف الوجوه الحزينة. 

وم��ن الروري مالحظة أن قرشة الفص الجبه��ي تدعم مجموعة من الوظائف 
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املعرفية األخرى، باإلضافة إىل تنظيم االنفعال، السيام الذاكرة العاملة. ويعد متييز 

هذه العمليات املتعددة وتفاعلها من األمور التي متثل تحديا للبحث. 

ويتص��ل التلفيف الحزامي األمامي مبارشة مع قرشة الفص الجبهي، ويعتقد 

أيضا أنها تؤدي دورا مركزيا يف الضبط املعريف. ومع ذلك، يعتقد أنها تعمل مبنزلة 

نظام للكشف عن الخطأ، والذي من شأنه تدعيم األداء ذي الجهد الكامل عندما 

تك��ون املهام صعبة. ويفرتض كان��ي )2009( أن التلفيف الحزامي األمامي لديه 

ز االس��تجابة للمؤثرات السلبية عندما يكون الفرد يف  وظيفة »ضبط«، حيث ُتعزَّ

مزاج س��لبي. وقد أكدت الدراسات التي اس��تعرضها كاني )2009(، استنادا إىل 

االختبار االنفعايل ل� س��رتووب بصورة واسعة، أن القلق قد يرتبط باستجابة هذا 

التكوين للرصاع االنفعايل.

وقد أس��هم أيضا الرتكيز ع��ىل التنظيم املعريف لالنفع��ال يف توجيه عدد من 

الدراسات للرتكيز بصورة محددة عىل علميات القرشة املخية التي قد تدعم هذا 

التنظيم لالنفعال. وقد يرتبط االنفعال الس��لبي بالتفاوت يف مس��تويات تنشيط 

نصَفي الكرة املخية. وعىل وجه التحديد، ترتبط االنفعاالت السلبية، التي تشمل 

 Carmona, Holland,( الخوف والغضب، بس��يادة نصف الكرة املخية األمي��ن

Harrison, 2009 &(. ويص��ف ه��ؤالء الباحث��ون أيض��ا بع��ض التعقيدات يف 

ال��رتاث البحثي، مثل الفروق بني امل��رىض الذين يعانون القل��ق املعمم وهؤالء 

مم��ن يعانون اضطرابات الهلع. عىل س��بيل املثال، متيل االس��تثارة املرتفعة إىل 

إثارة تنش��يط النصف األمين، الس��يام يف مرىض اضط��راب القلق املعمم. وكذلك 

رمبا يرتبط االنزعاج اللفظي بنش��اط النصف األيرس. ووفقا لدافيدسون )2000(، 

نج��د أن قرشة الفص الجبهي األمين من ش��أنها تقوي��ة رد الفعل للخوف، بينام 

تش��رتك قرشة الفص الجبهي األيرس يف كف القلق من خالل االنطفاء؛ وميتد هذا 

التخصص الجانبي لألس��فل نحو اللوزة. وعالوة عىل ذلك، فإن تفاعالت الجانب 

األمين من اللوزة تنبئ بسمة القلق، ويختص الجانب األمين باملعالجة غري الواعية 

للقلق. يف حني أن الجانب األيرس يخدم التعلم االنفعايل األكرث وعيا. باإلضافة إىل 

ذل��ك فإن الفروق الفردية يف القلق هي نت��اج التنظيم االنفعايل بالفص الجبهي 

أكرث من تنشيط اللوزة. 
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 وعموم��ا، يب��دو أن املخ بأكمله يش��ارك يف إحداث القل��ق. وأن عددا من 

األنظمة تس��اهم باالش��رتاك مع املخ يف االس��تجابات االنفعالية للقلق ككل، مبا 

يف ذلك، نس��ق الخوف لبانسكيب، واللوزة واللوزة املمتدة، ونظام حصان البحر 

- الحاج��ز، والعديد من األنظمة األخ��رى. وعىل الرغم من ذلك، ال يزال من غري 

الواض��ح الكيفية الت��ي تقوم بها ه��ذه األنظمة املتعددة للم��خ بخلق املعاناة 

الظاهري��ة للقلق، هذا فض��ال َعاّم ينتج من مظاهر القلق عىل نطاق واس��ع يف 

النفس البرشية. 

النامذج املعرفية 
نظريات التقييم 

الفكرة األساسية للنامذج املعرفية للقلق، هي أن املشاعر عبارة عن تعبريات 

عن التفكري )ليست بالرورة التفكري الشعوري(. ومن اآلراء املقبولة بشكل كبري 

ح��ول النظرية املعرفية لالنفعال هي أن االنفع��االت تعكس التقييامت الخاصة 

بالداللة الش��خصية للمثريات واألحداث. ومن الدراس��ات الكالسيكية املهمة يف 

 .)Lazarus & Alfert, 1964( هذا الجانب تلك التي قام بها ريتشارد الزاروس

فقد كان لديه مش��اركون يشاهدون فيلام مروعا حول أحد الطقوس القبلية 

التي تنطوي عىل تشويه الجسد )وسوف ننأى بقرائنا، وخصوصا الذكور عن تلك 

التفاصيل البش��عة(. وعال��ج التقييم من خالل ط��رح مجموعة من املوضوعات 

ذات توجه��ات مختلفة ملضم��ون الفيلم. وتبني أن التعلي��امت التي ركزت عىل 

اإلنكار واالنفصال العقي عن خربة األمل لدى األبطال، مل تضعف فقط من محنة 

املوضوع داخل املش��اهد، بل أيضا أضعفت العالمات الفس��يولوجية للقلق مثل 

توصيل الجلد. 

وبصورة عام��ة، ينتج القلق من خالل تقييم األح��داث التي متثل تهديدات 

 e.g, Lazarus Scherer,( ش��خصية. فيام ذه��ب واضع��و نظري��ات التقيي��م

2009( إىل م��ا وراء ه��ذا الرأي الش��ائع لتحديد معالج��ة املعلومات مبزيد من 

التفصيل، والتي من ش��أنها تدعيم التقييم املعريف. عىل س��بيل املثال، قد يكون 

الش��ك بش��أن التهديد مبنزلة العملية املحورية للتقييم. وأيض��ا، تفرتض نظرية 
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ش��رير أن املس��تويات املتعددة للتقييم تعمل بالتوازي، وت��رتاوح ما بني تحليل 

مثريات املس��توى األدىن م��ن خالل الدوائر العصبية التي تس��تجيب للتهديدات 

»البيولوجي��ة«، مثل الثعابني، إىل التقييم الواعي ملعنى املثري. وينش��أ القلق من 

التسلس��ل املعقد والدينامي للعمليات التي تس��تخرج األهمية الش��خصية لكل 

مثري. وفيام يي يصف الشكل )3 - 8( مكونات التقييم األساسية لنموذج التعامل 

الذي اقرتحه الزاروس.

املواجهة الضاغطة التقييم

التقييم الثانوي

القلق

سلوكيات التعامل 
مع القلق

تجاهل

معتدل وليس 
وثيق الصلة

التقييم األويل

التهديد � الخطر

الشكل )3 - 8(: منوذج التعامل مع الضغوط والقلق

)Based on Lazarus & Folkman, 1984(

وتجدر اإلشارة إىل أن النامذج املعرفية ال تنكر أهمية عمليات املخ. عىل الرغم من 

أنها تفرتض أن العمل مع عمليات املعالجة »االفرتاضية« للمعلومات بالعقل أكرث غنى 

باملعلوم��ات املفيدة من العمل مبارشة مع العوامل الفس��يولوجية العصبية. والفكرة 

مشابهة لفكرة فهم أحد تطبيقات الحاسوب، مثل وظائف معالج الكلامت، من خالل 

اختباره كأحد الربمجيات، بدال من منظور الرسيان خالل رقائق السليكون. 
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وتتج��اوز الن��امذج املعرفية الحالي��ة تحديد انفعال القلق م��ن خالل عمليات 

التقيي��م إىل تناول الديناميات املعرفية. حي��ث إن القلق ال ُيعد كنافذة تفتح فجأة 

لفرتة وجيزة من الش��عور قبل أن ُتغَلق مرة أخرى. وبدال من ذلك، يوجد تسلس��ل 

داخي ملعالجة التوجه نحو تحقيق أهداف شخصية، والتي من خاللها ال ميثل تقييم 

التهديد سوى جزء محدود. بينام تتضمن الديناميات الخارجية كيفية إثارة القلق يف 

سياق تفاعالت الش��خص مع العامل الخارجي. وذلك ألن الضغوط الخارجية تتطلب 

م��ن املرء إيجاد طرق للتعامل مع األحداث التي قد تغري من طبيعة هذه الضغوط 

)والحد منها إذا ُتُعومل معها بصورة فعالة(. وقد يفرس القلق أحد أساليب التفاعل 

بني الش��خص والبيئة الخارجي��ة، موضحا ش��عور الفرد باالرتب��اك نتيجة األحداث 

الجارية، والشك يف شأن أفضل إسرتاتيجية ميكن اتباعها للتعامل مع األحداث. 

هذا َبْيَنام َتّتِس��ُم الديناميات الداخلية بنامذج التنظيم الذايت والتي من ش��أنها 

وص��ف كيف يتم تنظيم الس��لوك املوجه نح��و الهدف من خالل إش��ارات العائد. 

ويتوافق القلق بصورة جزئية مع نوع محدد من إش��ارات العائد السلبية التي ُتبلغ 

الش��خص بأن تحقيق األهداف املهم��ة ُيعد تحت التهديد. ومن ش��أن هذا العائد 

إثارة جه��ود التعامل التي تهدف إىل مواجهة التهدي��دات مع الحفاظ عىل التقدم 

نحو األهداف الش��خصية. ولسوء الحظ، فإن القلق غالبا ما ُيَؤدي إىل جهود تعامل 

ذات نتائج عكس��ية يطول أمدها، ولكنه��ا ال تكون فعالة فيام يتعلق باالنزعاج عن 

املش��كالت. وخالل هذا القسم، نتناول بإيجاز للنامذج التفاعلية التي تشري للتفاعل 

بني الش��خص - املوقف، ومناذج التنظيم الذايت الت��ي تركز عىل الديناميات املعرفية 

الداخلية للقلق. 

النامذج التفاعلية والتعامل مع حالة – سمة القلق 

يعد من��وذج الزاروس للتعامل م��ع الضغوط واالنفعال منوذج��ا معرفيا مميزا، 

من ش��أنه االس��تمرار لتطوير املزيد من البحوث املع��ارصة. ومن ناحية أخرى، فإن 

االنفع��االت هي تكوين��ات عالئقية، إذا جاز التعبري، من ش��أنها أن توضح لنا كيف 

يقف الشخص يف مواجهة مع املتطلبات الخارجية والضغوط والفرص. ومن ثم، فإن 

املواجهات الضاغطة، مبا يف ذلك تلك التي تثري القلق، عادة ما تتكش��ف عىل مدى 
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فرتات طويلة من الزمن. وقد يس��تمد الش��عور بالقلق نح��و فقدان وظيفتك، عىل 

مدى عدة أش��هر، يف البداية من التعليقات السلبية لرئيسك يف العمل، يليها عملية 

الطرد الرسمية، وفقد الراتب والتأمني الصحي، وتلقي النقد من الزوج/الزوجة، هذا 

إىل جانب حالة الش��ك التي تنتابك بشأن آفاق العمل يف املستقبل. ويف كل مرحلة، 

قد تحاول اتباع إس��رتاتيجيات مختلفة للتعامل )مثل: التوسل لرئيسك يف العمل، أو 

اكتساب مهارات وظيفية جديدة، أو اإلفراط يف رشب الخمر(، وبالتايل، تكون هناك 

تأث��ريات مختلفة عىل الضغوط التي تعاين منها. وهنا يعد التقييم عملية مس��تمرة 

توج��ه جه��ود التعامل، والتي تكونت يف حد ذاتها من خ��الل تلقي عائد النجاح يف 

جهود التعامل املس��بقة، وأيضا التغريات يف الظ��روف الخارجية التي تتخطى قدرة 

الشخص نفس��ه عىل السيطرة عىل املوقف. وبالتايل، فإن القلق يعتمد عىل كل من 

األحداث الخارجية ومدى تقييم الفرد لها وتعامله معها مع مرور الوقت. 

ويف إط��ار هذا الس��ياق، َنَوّد أَْن ُنش��ري إىل أَن هناك فروق��ا فردية جوهرية يف 

ه��ذه العمليات املعرفية. حيث يختلف األفراد يف تقييمهم؛ عىل س��بيل املثال، فإن 

التش��اؤم بش��أن النتائج النهائية يؤدي إىل إثارة القلق. هذا كام أنهم يختلفون أيضا 

يف التقيي��امت الذاتية. فاألفراد ذوو املواق��ف اإليجابية الفاعلة، من املتوقع لهم أن 

ينجح��وا يف التعامل والتخفيف من الش��عور بالقلق. إال أنه��م يختلفون يف مهارات 

وم��وارد املواجهة الفعلية. فعىل س��بيل املثال، يعد فقدان أح��د األفرد لعمله أقل 

تهديدا بكثري فيام إذا كان واثقا بأنه ميتلك املهارات التي من شأنها أن تجذب أرباب 

العمل اآلخرين لتوظيفه. 

وقد ط��ور العديد من املنظرين اآلخرين مناذج التفاعل التي متثل هذه املبادئ 

األساسية. وكام ناقشنا يف الفصلني األول والثاين، فقد ساهمت مناذج القلق لسبيلربغر 

)1972، 1972ب، 1972ج( يف التمييز املفيد بني القلق كس��مة ش��خصية مس��تقرة 

)س��مة القلق( والقلق كحالة انفعالية عابرة )حالة القلق(. وبناء عىل اإلطار النظري 

للضغ��وط املقرتح من قب��ل الزاروس )Lazarus & Folkman, 1984(، ويف نظريته 

الخاصة بسمة - حالة القلق، افرتض سبيلربغر أن القلق هو عبارة عن عملية دينامية 

 .)Spielberger, 1972a, 1972b; Spielberger & Vagg, 1987, 1995a, 1995b(

ويؤكد منوذجه أهمية التفاعل الحادث بني س��امت الش��خصية والضغوط البيئية يف 
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تحديد حاالت القلق، ويتمثل أس��اس النظرية يف الدور الحاسم للتقييامت املعرفية 

كعوامل وس��يطة بني األش��خاص واملواقف يف التأثري عىل حالة القلق. وطبقا لذلك، 

ف��إن النموذج يفرق ب��ني الخصائص املوضوعية للمواقف الت��ي تهدد الذات والتي 

يحتمل أن تكون ضاغطة، والتفسري الذايت ملوقف معني عىل أنه أقل أو أكرث تهديدا 

بالنس��بة إىل شخص معني )تهديد(، والحاالت االنفعالية التي تثري املواقف الضاغطة 

)مثل حالة القلق(، وتفاعالت واس��تجابات التعامل مع الحاالت االنفعالية الكريهة 

واملنفرة )الس��لوكيات الدفاعية، واألش��كال امللطفة والوس��يلية( والنواتج التكيفية 

)انظر الوصف البياين للنموذج يف الشكل: 3 - 9(. 

حالة القلق

سمة القلق

التهديد

الضغوط املوقفية

الشكل )3 - 9(: منوذج سبيلربغر التفاعيل لحالة وسمة القلق

)Based on Spielberger 1972b, 1972c(

ويؤكد سبيلربغر أيضا أنه كيف ميكن للمكونات املختلفة للقلق أن متارس دورا خالل 

التسلس��ل الزمني لألحداث يف املواجهات الضاغط��ة. وبالتايل، فإن املكونات الوجدانية 

واملعرفية للقلق قد تقدم عائدا سلبيا إضافيا، من شأنه تغيري تقييم الحالة عىل أنها أقل 

أو أكرث تهديدا. عىل س��بيل املثال، فإن مشاركة شخص ما يف إحدى املنافسات الرياضية 

املهمة، مع الش��عور بقدر كبري من التوتر والزيادة يف التنفس والعرق الغزير وتقلصات 

املع��دة واملخاوف من االختناق، قد يقيم الحالة عىل أنه ال ميكن الس��يطرة عليها، كام 

أنها متثل تهديدا أكرث مام كانت عليه يف البداية، وبالتايل، زيادة مستويات حالة القلق. 

وكنتيجة لزيادة القلق، قد يقوم هذا الالعب، الذي ينتابه القلق، بإعادة تقييم الحدث 

الري��ايض عىل أنه ميثل مزيدا م��ن التهديد، مام يرتتب عليه ازدياد يف حالة القلق. ومع 

محارصة الشخص داخل الحلقة املفرغة من التقييم السلبي، تتصاعد ردود أفعال القلق. 
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منوذج ضبط النفس )التنظيم( للقلق
يبدأ منوذج سبيلربغر بتقييامت الفرد ملثريات التهديد املحتملة. وكام وصفناه، فهو 

أيضا يس��توعب االستجابات الداخلية للعائد من الحاالت االنفعالية والجسدية، غري أن 

الرتكيز الرئييس يكون عىل التفاعل بني الشخص واملوقف الخارجي. ويقدم أحد النامذج 

املعرفية الرائدة األخرى )Carver & Scheier, 1984, 1991( مزيدا من اإليضاح حول 

العمليات الداخلية لضبط الذات والتي تش��كل مدى فهم الش��خص للتهديد الخارجي 

ومحاولته للتعامل معها. كام يفرتض كارفر وش��اير منوذج التقييم الذايت لعملية التحكم 

يف القل��ق م��ن أجل فهم أفضل لطبيعة القلق يف الس��ياقات التي متث��ل تهديدا للذات 

وم��دى تأثريه��ا يف األداء البرشي. ونبدأ عن طريق رس��م مخت��رص للمفاهيم واملبادئ 

األساس��ية لنموذج كارفر وش��اير، ثم نحاول عرض إمكانية تطبيقها عىل نظرية وبحث 

القلق. ويقدم الشكل )3 - 10( وصفا تخطيطيا لجزء من هذا النموذج املتقن واملعقد. 

تنظيم الذات

الرتكيز عىل الذات

إدراك التطابق
بني األهداف 
والحالة الراهنة

محاولة
إنقاص

التفاوت

عدم التمكن 
من محاولة 

تحقيق الهدف

تقييم الناتج 
املتوقع

صعوبات
؟

اإلنقاص الكامل 
للتفاوت

حالة القلق

واثق

نعم
النعم

ال

الشكل )3 - 10(: منوذج تنظيم الذات لكارفر وشاير

)Based on Spielberger 1988a, 1988b(
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ويق��وم هذا النموذج عىل افرتاض أن الس��لوك املقصود املوجه نحو الهدف 

ل��دى اإلنس��ان يظهر الخصائ��ص الوظيفية لنظ��ام ضبط العائ��د والتحكم فيه 

 Carver & Scheier, 1988a, 1988b, 1990; Carver, Scheier, & Klahr,(

1987(. وبالتايل، يقوم األفراد بوضع األهداف واملعايري التي يستخدمونها كنقاط 

مرجعية ألنفسهم يف توجيه ومراقبة سلوكهم. فيتم استحضار السلوكيات القامئة 

للعقل بشكل مستمر، ومن ثم مقارنتها بالقيم واألهداف املرجعية البارزة بشكل 

موضوع��ي. ويتم التعامل مع أي تفاوتات ملحوظة بني الس��لوكيات أو الحاالت 

الحالية والقيم أو املعايري الس��لوكية املرجعية البارزة من خالل تعديل الس��لوك 

يف اتجاه األخري. 

وتعد الوحدة األساس��ية يف هذا النم��وذج املعريف املفرتض هي حلقة العائد. 

وتتضمن حلقة العائد القيمة التي يتم استشعارها )اليوم هو الثالثاء املوافق 10 

فرباير، وأنا يف منتصف تقرير نهاية العام للجنة التنفيذية(، والتي تجري مقارنتها 

بالقي��م أو املعايري املرجعية )يجب أن يتم إعداد التقرير وتس��ليمه بحلول يوم 

االثنني املوافق 16 فرباير(. وكلام تحرك األفراد بشكل مستمر تجاه القيم املرجعية 

البارزة التي يستخدمونها لتوجيه سلوكياتهم، فهم يظهرون وظائف حلقة العائد 

الس��لبي، والتي ُصممت لعبور الفجوة بني الصفات املقصودة والفعلية للسلوك. 

ويعم��ل نظ��ام الضبط عىل خل��ق بعض التعدي��الت، إذا تطلب األم��ر، لتقليل 

التفاوت عن طريق تحويل القيم التي يجري استش��عارها يف اتجاه املعيار )إنهاء 

تقري��ر رضائ��ب الرشكة يف ثالثة أيام(. وعىل الرغم من ذل��ك، فإن هناك العديد 

من الظروف الصعبة التي يواجهها األفراد، والتي متثل لهم مجموعة من العوائق 

أثناء محاولتهم إجراء التعديالت املطلوبة عىل س��لوكياتهم الفعلية للوصول بها 

إىل مطابق��ة األه��داف. وهذه العوائ��ق املاثلة أمامهم نحو بل��وغ الهدف، مثل 

االفتقار لبعض املهارات، والشكوك الجدية حول كفاءة أو فعالية الذات، والقيود 

املوقفي��ة، تؤدي إلثارة القلق )Carver & Scheier, 1990(. ومن املثري للفضول، 

أن حاالت القلق ُينَظر إليها أيضا كعائق شائع يف طريق تحديد الهدف، وبالتايل، 

استثارة املزيد من القلق. 
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وعندم��ا ُتواَج��ه الصعوبات خ��الل التقدم نحو الهدف الذي يس��عي الفرد إىل 

تحقيقه، يظهر إس��هام املرحل��ة الثانية من عمليات الضبط. وبالت��ايل، يبعد األفراد 

أنفس��هم يف لحظ��ات معينة عن رص��د ومراقبة س��لوكهم الحايل، وتقيي��م آفاقهم 

املس��تقبلية. وبش��كل أكرث تحديدا، يتوقع األفراد م��ا إذا كان ميكنهم بالفعل تنفيذ 

تلك امله��ام الالزمة لتحقيق أهدافهم )عىل غرار الكفاءة الذاتية(. ومن الواضح، إذا 

مل تك��ن تؤمن بأنه ميكنك بالفعل القيام ببعض هذه املهام الالزمة، فمن املرجح أن 

تك��ون مفتقدا للدافعي��ة. وقد أظهرت األبحاث التي أجراها كارفر وش��اير )1990( 

باس��تعراضها، أن التوقعات السلوكية غري املرغوب فيها تنطوي عىل تشتت الذهن، 

والتفكري يف أمور غري ذات صلة باملهمة، وبالتايل انخفاض معدل األداء. وعىل النقيض، 

تسفر التوقعات السلوكية املرغوبة عن سلوكيات تتوافق مع املعايري البارزة، وزيادة 

 Slapion & Carver,( يف مع��دل الجهد لتنفيذ املهام، وبالتايل تس��هيل أداء املهمة

1981(. ك��ام ينظر إىل القلق عىل أنه عملي��ة للتعامل تعد يف كثري من األوقات غري 

توافقية وتؤدي إىل نتائج عكسية غري بناءة. 

ويفرتض هذا النموذج أن الظروف التي متثل تهديدا للذات، والس��يام الضغوط 

التقييمية االجتامعية، تجعل الجميع يش��عرون بالقلق. وتكمن الفروق الحاسمة يف 

كيفية استجابة األفراد لالستثارة واملوقف ككل. حيث إن األفراد األقل قلقا يحتفظون 

بالثق��ة بقدرته��م عىل أداء املهام بصورة جيدة، عىل رغ��م وجود القلق، يف حني أن 

هؤالء الذين يعانون مس��تويات مرتفعة من القلق تنتابهم الش��كوك حول أدائهم. 

وعالوة عىل ذلك، فإن الظروف التي متثل تهديدا للذات تجعل األفراد، ممن يعانون 

القل��ق، مييلون يف املق��ام األول إىل الرتكيز عىل تجنب معاناة القلق، بدال من الرتكيز 

ع��ىل األداء الجي��د )Carver, Peterson, Follansbee, & Scheier, 1983(. ومن 

املرجح أن يعاين الشخص الذي يشعر بالقلق من الشكوك القوية املزمنة حول األداء 

بص��ورة كافية، أو التقييم بالصورة املرغوب فيها م��ن قبل اآلخرين، أو القدرة عىل 

 Carver & Scheier,( السيطرة عىل مشاعره حتى ال ينتابه الشعور بأنه ال حيلة له

1984(. وبالت��ايل، عندما متثل األح��داث الجارية أهمية كبرية بالنس��بة إليهم، فإن 

الش��خص القلق ينخرط يف التأمالت الذاتية االس��تنكارية واإلهامل أو إساءة تفسري 

الهاديات املتاحة. 
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ويفرتض كارفر )1996( أن الش��خص الذي يقوم مبهمة ما )مثل: رسم صورة( 

كثريا ما يحتاج إىل التعامل مع االنتكاس��ات يف الجهود الرامية إىل القيام باملهمة 

بصورة جيدة. عىل الرغم م��ن أن الفنان الذي يعمل جاهدا عىل القطعة الفنية 

األصلية كوس��يلة ملحاولة الحفاظ عىل تقدير الذات، كام هي الحال لدى األفراد 

الذين يعانون القلق، يكون لديه وظيفة أكرب عند تعرث األداء. وكلام ازدادت اآلثار 

ع��ىل مجمل صورة الذات، ازدادت التهدي��دات املحتملة. واملنطق التايل ل�كارفر 

)1996(، ه��و أن الش��خص القلق قد ميي��ل إىل التعميم من الوقوع يف الفش��ل 

مرة إىل اإلحس��اس األكرب بالفشل بش��كل عام. وُترجى اإلشارة إىل أن التعميم يف 

االس��تجابة لنتائج األداء السيئ س��وف ينعكس يف املعارف بشكل عام يف صورة 

عدم الكفاءة الش��خصية، بدال من عدم الكفاءة املتعلقة ببعض املجاالت املعينة 

ل��ألداء األكادميي. وهذه املعارف، بحكم طبيعته��ا، تتداخل مع الجهود املبذولة 

لتنفي��ذ مزيد من املهام. ووفقا ملا أش��ار إليه كارفر )1996( باقتدار »كلام كانت 

املسائل املهمة أكرث ارتباطا بالشعور بالذات، كان الشخص أكرث اندمجا يف ظاهرة 

التمس��ك بحلقة الس��لوك التي ال تتحرك نحو األمام، بل وال تسمح لهم بالخروج 

منها« )ص 40(.

املمَُلّخص واالستنتاجات
روجعت يف هذا الفصل، باختصار، النامذج األساسية املفرسة للقلق، الجديد 

والقديم منها عىل حد س��واء. ويف الوقت الح��ارض، ال ميكن ألحد اآلراء النظرية 

الخاصة بالقلق الوقوف عىل الطبيعة املعقدة واملتعددة الجوانب لهذا التكوين، 

مبا يف ذل��ك، الظواه��ر والعوامل االرتقائي��ة، والروابط واملرتتب��ات، والتدخالت 

العالجية. بينام تبدو النامذج التفس��ريية الحالية ق��ادرة عىل التصنيف الضمني 

فقط ألجزاء من البحث، غري أنه ال يوجد منوذج قادر عىل استيعاب كل األبحاث 

الحالي��ة. ونظرا إىل طبيعة القلق متعددة الجوان��ب، والقنوات املختلفة للتعبري 

عنه، وأس��بابه التي ال تعد وال تح��ي، إىل جانب مرتتباته، فمن املعقول افرتاض 

العديد من اآلليات، وليس��ت واحدة فقط، الالزمة لتفس��ري القلق. وحتى اآلن، 

الت��زال هناك حاجة ملح��ة إىل مناذج مفرسة للقلق تكون أكرث ش��موال وتكامال، 
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بحيث تتناول عددا من أوجه القلق إىل جانب توليف العديد من األطر املفهومية 

املقدمة خالل هذا الفصل. 

ويف إطار هذا الس��ياق، تقدم النامذج التي ناقشناها بعض املواضيع واملكونات 

األساسية لوضع املزيد من النظريات يف املستقبل: 

1 - القل��ق هو ش��عوري وال ش��عوري عىل حد س��واء. من أك��رث النامذج 

الواضحة لس��مة القل�ق حال�ة الشع�ور املألوفة، والتي غالبا ما تصاحبها 

االضطرابات الجس��دية والذهني��ة. ومع ذلك، بالرج��وع إىل فرويد، قد 

أدرك املنظرون أن كال من مصادر ومظاهر القلق قد تكون ال ش��عورية. 

بين��ام ُيدرَك الجانب الخف��ي للقلق يف النظري��ات البيولوجية واملعرفية 

عىل حد س��واء. ومن املنظور البيولوجي، ف��إن عمليات الدوائر العصبية 

الت��ي تدعم القلق تكون ال ش��عورية يف أغلب األحيان. يف حني تش��مل 

النامذج املعرفية، مثل نظرية التقييم لش��رير، كال من التحليل الشعوري 

والالشعوري ملعنى املثري. 

2 - القلق هو متعلَّم وفطري عىل حد س��واء. تس��لط النظريات البيولوجية 

الحديث��ة الض��وء ع��ىل دوائر امل��خ الخاصة بالقل��ق كجزء م��ن الوراثة 

التطورية، وضبطها للتهديدات األساسية التي تواجه الثدييات، مبا يف ذلك، 

األخطار الجس��دية وضغوط الحياة داخل التسلسل الهرمي املهيمن. هذا 

باإلضافة إىل أن الدراس��ات الجينية الجزيئية هي بداية للتحقق من هذا 

املنظور. ومع ذلك، وكام أكدت نظريات التعليم الكالس��يكية، فإن القلق 

يعكس معاناة الشخص الس��ابقة مع التهديدات والروابط املشكلة تجاه 

مثريات التهديد. وباملثل، ت��رى النظريات املعرفية القلق كعملية تعكس 

املعتقدات الذاتية التي ش��كلها التاريخ الش��خي، وُعربِّ عنها يف عمليات 

التنظيم الذايت. 

3 - القل��ق ه��و بيولوجي ومعريف عىل حد س��واء. يع��د الدليل عىل الدور 

املرك��زي لتكوينات املخ مقنعا، مثل الل��وزة والتي تعد جزءا ال يتجزأ من 

األنس��اق الوظيفية األوسع لتنظيم االس��تجابات ملثريات التهديد. كام أن 

العلوم العصبية الحديثة تس��تمر يف تحقيق تقدم رسيع يف تخطيط دوائر 
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املخ ذات الصلة. ويف الوقت نفسه، تفشل النظريات البيولوجية العصبية 

البحت��ة يف تحديد الجوانب النفس��ية األساس��ية للقلق، والس��يام أدوار 

املعنى الش��خي ودينامية تنظيم الذات. ومن خالل اقتباس مصطلحات 

الحاسوب، نحن يف حاجة إىل فهم كل من »األجهزة« العصبية، و»الربامج« 

املعرفية التي تدعم القلق ومرتتباته السلوكية.
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ال تس��تطيع أي عاطفة أن تس��لب بشكل فعال 

من العق��ل قدرته عىل الت��رف والتفكري مثل 

الخوف.

إدموند بريك )1757(

كان غريغور مندل- مؤس��س علم الوراثة 

الكالسييك والرائد املش��هور فيه- ابنا لوالدين 

فالح��ن فقريين، فق��د كان يعيش يف املنطقة 

التي تسمى اآلن س��لوفاكيا. ويف وقت مبكر، 

قال معلمو من��دل إنه طالب موهوب وواعد 

ْف  للغاية. وبس��بب س��جله األكادمي��ي الصرّ

ُقبل يف جامعة فيينا الش��هرية ملواصلة أبحاثه 

ودراس��اته يف العل��وم الطبيعي��ة. ويف أثن��اء 

وجوده هن��اك، حصل عىل تعليم من الدرجة 

األوىل من بع��ض األكادميين األعالم يف عصه. 

ما أصول ارتقاء القلق؟

4

 
»ميكنن��ا أن ننظ��ر إىل القلق عىل 
نطاق أكرث اتس��اعا باعتباره نتيجة 
لتفاعل عوامل وراثية وبيئية خالل 

فرتة ارتقاء الطفل )وما بعدها(«
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وعىل الرغم من ذلك، أظهر مندل حالة ش��ديدة من القلق نس��بيا: ففي كل مرة 

كان عليه أن يواجه امتحانا جامعيا مهام، كانت تسوء حالته الجسدية، مستغرقة 

ش��هورا ليتعاىف متاما ويع��ود إىل عمله األكادميي. ونتيجة له��ذه الحالة الخطرية 

واملوهن��ة أصب��ح مندل غري قادر ع��ىل إكامل عمله األكادمي��ي، واضطر إىل ترك 

الجامعة من دون استكامل درجته العلمية. ومن أجل توفري أسباب العيش، انضم 

مندل إىل الدير يف مدينة برنو، واستمر يف مواصلة دراسته يف علم الوراثة وإجراء 

التجارب عىل النباتات ملحاولة الكش��ف عن آلي��ات وراثة الصفات الفيزيائية يف 

النباتات. وعىل الرغم م��ن أن نظريته ونتائجه فقدتا مصداقيتهام يف بادئ األمر 

من قبل األعضاء الرئيس��ين يف املجتمع البيولوجي، فإن عمله اكتس��ب يف نهاية 

املطاف اعرتافا وإشادة يف جميع أنحاء العامل. وكام تشهد بذلك خربة مندل، ميكن 

للقلق أن تكون له عواقب وخيمة عىل صحة الشخص العقلية والجسدية، فضال 

عن إنجازاته التعليمية وتقدمه املهني. ويف الوقت نفسه لن يفشل بالرضورة كل 

.)Zeidner, 2007( شخص يعاين من القلق يف مهام حياته

ويعت��رب مندل مثاال للش��خص ال��ذي يعاين من س��مة القلق بدرج��ة مرتفعة، 

بحي��ث كان لدي��ه اس��تعداد دائم للمرور بخ��ربة حاالت القلق الش��ديد. ويف هذا 

الفصل س��نتناول أس��باب س��مة القلق املرتفعة التي يعانيها الكثريون. وقد ظهرت 

ه��ذه القضية إىل بؤرة الرتكيز من خالل الوعي املتزايد باملش��كالت املس��تمرة التي 

تقلق الناس يف املجتمع الحديث. وتش��ري الدراس��ات الوبائية إىل أن نسبة كبرية من 

سكان العامل يعانون من اضطرابات القلق، وأن القلق هو أكرث االضطرابات النفسية 

ش��يوعا يف مرحلتي الطفولة والرشد عىل حد سواء. كام تشري مجموعة من الشواهد 

إىل أن األطف��ال القلقن يعانون خط��را متزايدا ملا يواجهونه من صعوبات اجتامعية 

وأكادميية، وكذلك ما ميكن أن يتعرضوا له من مخاطر بعد أن يصبحوا راشدين قلقن، 

وتزايد احتامالت تعرضهم لإلصابة باضطرابات نفس��ية ثانوية حادة، مثل االكتئاب 

يف سن الرشد، وتعاطي املخدرات عىل وجه الخصوص. وقد تعمل مجموعة متنوعة 

م��ن العمليات عىل توس��يع نطاق أرضار القلق لتش��مل املخ، مبا يف ذلك األس��باب 

الت��ي أصبحت مرتبطة باملثريات الكريهة، واألحداث املؤملة، واملثريات التي أش��ارت 

إىل الخط��ر يف تاريخ تط��ور األنواع )Panksepp, 1998(. فعن��د مواجهة االنزعاج، 
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واملش��كالت املعرفية، واملعاناة التي يتعرض لها األطفال والراشدون القلقون، يكون 

السؤال الذي يطرح نفسه ويحتاج إىل إجابة هو: كيف ينشأ القلق؟ وما أسبابه؟

وقد يكشف األطفال عن شخصية قلقة، لذا فإننا يجب أن نبحث يف عمليات تنشئة 

هؤالء األطفال لتحديد مصادرها. وقد ذكرنا بإيجاز آراء مختلفة بش��أن أس��باب س��مة 

القلق املبنية عىل أس��اس بيولوجي أو عىل املعتقدات الذاتية املتعلمة. وهناك مالحظة 

 )Beidel & Turner, 1997( َأساس��ية، وهي أن القلق املرتفع مييل إىل الظهور يف األُسر

الت��ي يوجد لديها أطفال أكرث عرضه للتش��خيص باضطراب القلق خمس مرات تقريبا، 

 .)Beidel & Turner, 1997( وذلك عندم��ا تنطبق عىل اآلباء معايري اضطرابات القلق

وعىل الرغم من ذلك، فإن »انتقال« القلق من اآلباء إىل األبناء قد ينعكس إما من خالل 

الجينات املشرتكة بينهم، وإما من خالل دور الوالدين القلقن يف تهيئة بيئة تعمل عىل 

اس��تثارة القلق لدى الطفل. وسوف نقوم بالبحث يف كيفية تفاعل الجينات والبيئة، يف 

أثناء ارتقاء الطفل، للتأثري يف نشأة القلق.

ويف التعبري عن األس��باب االرتقائية لنش��أة القلق من املهم أن منيز بن العوامل 

 .)Phillips, Martin, & Meyers, 1972; Stein, 2006( البعيدة والقريبة للقل��ق

وتش��مل العوامل البعيدة املعطيات البيولوجية والعوامل البيئية املبكرة التي تؤثر 

عىل األطفال )مثل األساليب النوعية للعالقة بن الوالدين والطفل، والخربات املبكرة 

فيام قبل املدرس��ة، والخربات املدرس��ية املبكرة، وخربات النجاح والفشل املرتاكمة.. 

إلخ( والتي تس��هم بصورة غري مبارشة يف ردود أفعال متس��مة بالقلق كاالستجابات 

للظ��روف الضاغطة أو املهددة، فه��ذه العوامل »بعيدة« أو غري مبارشة، مبعنى أنها 

عوامل لها تأثريها األويل والرئييس يف نش��أة القلق خالل الس��نوات األوىل من حياة 

الشخص، وذلك عىل الرغم من أنه سيشعر بتأثريها عليه طوال حياته.

يف املقاب��ل، العوام��ل القريبة هي تل��ك العوامل املح��ددة باملواقف الضاغطة 

واملس��ؤولة بش��كل مبارش عن ردود األفعال املترّسمة بالقلق يف سياقات نوعية. عىل 

س��بيل املثال، يف حالة القلق التقوميي، العوام��ل البيئية مثل جو االختبار، وصعوبة 

املهمة، والصدق الظاهري الفعيل لالختبار، وضغط الوقت؛ هي عوامل قريبة محتملة 

يف إث��ارة القلق التقوميي. وعىل النقيض من ذل��ك، فإن مواقف الكوارث املجتمعية 

)مثل العنف الس��يايس، وهج��وم الصواريخ ذاتية الدفع، واملوجة البحرية ش��ديدة 
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االرتفاع، واألعاصري، والزالزل( وكذلك ش��دة أو حجم الكارثة ونطاقها وحجم األرضار 

التي سببتها، ودرجة االستعداد للعوامل الضاغطة وإمكانية التنبؤ بها والتحكم فيها، 

ه��ي من العوامل القريبة. وعىل الرغم من أنه يعتقد أن العوامل البعيدة هي التي 

تش��كل القلق باعتباره إحدى السامت الش��خصية، فإنه يتوقع أن العوامل القريبة 

ه��ي التي تؤثر ع��ىل القلق يف املق��ام األول، وذلك باعتباره حال��ة انفعالية. ونحن 

نركز بش��كل رئييس يف هذا الفصل عىل العوامل البعيدة، كام سنهتم يف املقام األول 

أيض��ا بتأثريات هذه العوامل عىل س��مة القلق الطبيعية، بدال من اضطرابات القلق 

اإلكلينيكية، وذلك عىل الرغم من أننا نتوقع أن العديد من العوامل التي تزيد سمة 

القلق، من شأنها كذلك أن تزيد إمكانية التعرض إىل القلق اإلكلينييك.

بعض القضايا األساسية
عندم��ا يبحث علامء النفس يف نش��أة القلق، فإنه��م يهتمون عادة بالفروق 

الفردية يف سمة القلق )أو املتغريات ذات الصلة(. وإذا كانت لدينا وسيلة لقياس 

س��مة القلق لدى الفرد، فإننا ميكن أن نجري الدراسات الطولية التي تتابع تطور 

القلق وارتقاءه عىل مدار السنن. وأن واحدة من أهم القضايا التي طرحت هي: 

هل األطفال املعرضون للقلق س��يكربون ليكونوا رجاال ونساء قلقن؟، وذلك كام 

ج��اء يف عب��ارة فرويد )املتحيز ضد املرأة إىل حد ما( الت��ي قال فيها إن »الطفل 

هو والد الرجل«، أم هل قلق الطفولة مخاوف صبيانية ستكون لها عالقة ضئيلة 

بالقلق يف سن الرشد؟ 

من حي��ث املبدأ، ميكننا اإلجابة عن هذا الس��ؤال بش��كل مبارش من خالل 

قياس القلق عىل فرتات منتظمة يف عينة من األطفال، ثم متابعتهم خالل سنوات 

الرش��د. وهناك مشكلة مبارشة هنا، وهي: كيف ميكن قياس القلق لدى األطفال 

األصغر سنا الذين ال يستطيعون إكامل استبيانات الشخصية املقننة. يف الحقيقة، 

يوجد مجال فرعي لألبحاث املتعلقة بالش��خصية ُيش��ار إلي��ه كبحث يف املزاج. 

وُيعن��ى هذا البحث مبث��ل هذه القضايا فقط، حيث ينط��وي املزاج عىل مالمح 

أساسية للشخصية– مثل االنفعالية والنشاط- لها أسس بيولوجية قوية وواضحة 

يف األطفال الصغار جدا.



153

ما أصول ارتقاء القلق؟

املزاج لدى األطفال

ط��ور الباحث��ون مجموعة متنوع��ة من الوس��ائل التي تعتمد ع��ىل املالحظة 

 .)e.g., Rothbart & Bates, 1998( املب��ارشة لقياس خصائص املزاج لدى األطف��ال

فف��ي املخترب ميكن مالحظة س��لوكيات األطفال يف الظروف املقننة وتس��جيل هذه 

الس��لوكيات بش��كل منظم. وتحدد مجموعات السلوكيات التي تحدث معا يف ذلك 

الحن الس��امت املزاجية. فعىل سبيل املثال، قد يس��تنتج الباحثون أن الطفل لديه 

نس��بة مرتفعة من القلق أو الخوف إذا كان يب��يك كثريا، أو اختبأ وراء أمه، أو ظهر 

عليه أحد تعبريات الخوف، كام ميكن مالحظة كل الس��لوكيات بشكل مبارش. كذلك 

ميكن للباحثن أن يجعلوا اآلباء أو املدرس��ن يقومون بتسجيل ما يصدر عن الطفل 

من سلوكيات يف أوضاع أكرث طبيعية خالل تفاعله مع اآلخرين.

وتدع��م بيانات املالحظة النامذج ذات األبع��اد املتعددة ملزاج الطفولة. وقد طور 

 )e.g., Rothbart, Sheese, & Conradt, 2009( روثبارت« أحد أفضل هذه النامذج«

والذي مييز فيه بن ثالثة أبعاد عريضة هي: االنبساط )متضمنة االنفعالية اإليجابية(، 

واالنفعالية السلبية، والتحكم املفعم باملجهود )مثل كف االندفاعات(. وميكن التمييز 

بن هذه األبعاد، حتى يف س��ن الرضاع��ة. والقلق هو أحد االنفع��االت العديدة التي 

ق��د تتصل باالنفعالية الس��لبية، بقدر م��ا ميكن النظر إىل س��مة القلق الخاص لدى 

الكب��ار باعتباره مكونا م��ن مكونات بعد العصابية العريض. ويب��دو أن التمييز بن 

الخوف والقلق يف األطفال أصعب من التمييز بينهام لدى الراشدين، رمبا ألن العنارص 

املعرفية للقلق، مثل االنزعاج بش��أن االهتاممات الشخصية، تحدث بشكل متأخر يف 

مرحلة الطفولة.

وعىل املستوى النظري، غالبا ما ُينظر إىل املزاج باعتباره أقرب إىل االستعدادات 

البيولوجية األساسية منه إىل الشخصية. وقد اكتشف الباحثون مثل روثبارت وتشيز 

وكونرات )2009( الفروق الفردية يف أنظمة املخ التي قد تش��كل األس��اس يف مزاج 

األطف��ال خالل مرحل��ة الطفولة. مع األخذ يف االعتبار أن هذه األنظمة تس��تمر يف 

االرتقاء طوال س��نوات الطفولة، وبالتايل ف��إن التغريات التي تحدث يف املزاج خالل 

س��نوات الطفولة ق��د تنعكس جزئيا عىل اس��تمرار نض��ج املخ. وع��ادة ما ترتبط 

االنفعالية الس��لبية )والقلق( بالقيمة املس��اوية ألنظمة الدماغ يف مرحلة الطفولة 
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الخاصة بالخوف والكف الس��لويك، والتي ناقش��ناها يف الفصل الس��ابق. وقد ميتلك 

رض للضغط بالفعل، تكوينات للجهاز الطريف تعترب ش��ديدة  الطفل القِل��ق، أو امُلعرَ

الحساسية للتهديدات املحتملة وأشكال املعززات السلبية يف البيئة.

الدراسات الطولية
مُترَكن القياس��ات الثابتة والصادقة للمزاج الباحثن من اكتش��اف مدى اس��تمرارية 

الوج��ود الفع��يل بن مزاج الطفولة )ال��ذي يقاس من خالل املالحظة( والش��خصية يف 

مراحل الطفولة املتأخرة واملراهقة والرشد )التي تقاس باالستبيانات(. وُتجرى الدراسات 

الطولية التي تتبع عينة واحدة من األطفال بشكل أكرث سهولة عىل مدى فرتات مكونة 

من بضع سنن، وذلك عىل الرغم من أننا سنناقش الحقا أحد األمثلة للدراسات الطولية 

الشاملة بشكل حقيقي التي تتبعت األطفال من مرحلة الطفولة إىل سنوات الرشد.

 ،)Asendorpf, 2008( وتدعم هذه الدراس��ات العديد من االستنتاجات العامة

أوال: كان فرويد محقا يف افرتاض أن هناك اس��تمرارية يف الش��خصية خالل مرحلتي 

الطفولة والرش��د. فاألطفال األعىل من املتوس��ط يف الخص��ال املزاجية، مثل الخوف 

والكف، س��يميلون يف الواقع إىل أن يتس��موا بالقلق عند الرش��د. ويف الواقع، تتوقع 

مقايي��س الضغوط الخاصة باالس��تجابة إىل املثريات املختربية ل��دى األطفال الرضع 

الذين مل يبلغوا من العمر إال ستة أشهر، وجود مزاج متسم بالقلق يف مرحلة متأخرة 

من الطفولة )Rothbart et al., 2009(؛ ما يش��ري إىل وجود جذور قلق واضحة يف 

وقت مبكر جدا يف الواقع.

ثانيا: عىل الرغم من أن املزاج يف مرحلة الطفولة يتنبأ بالش��خصية يف س��ن الرشد، 

فإن العالقة بن كلتا املرحلتن ليست قوية جدا )Lewis, 2001(، فالعالقات االرتباطية 

بن الطفولة- الرشد قد تكون نحو 0.2 أو 0.3 )وذلك اعتامدا عىل طول الفاصل الزمني 

بالضب��ط(. وق��د ادعى أزيندورف )2008( أن مرونة الش��خصية هي إحدى الس��امت 

الرئيس��ية الخاصة بها، وأن ش��خصية الفرد تتغري عىل مدار حياته، وبالتايل فإن الطفل 

القلق لديه احتامل مرتفع أن يصبح راشدا قلقا، غري أن بعض هؤالء األطفال سيصبحون 

هادئن ومس��تقرين عندما يكربون ) كام أن بعض األطفال الهادئن س��يصبحون قلقن 

عندما يكربون( كدالة عىل تفرد األسة والبيئة االجتامعية الخاصة بهم.
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ثالثا، س��تصبح ش��خصية الفرد أكرث اس��تقرارا عندما يكرب يف السن؛ وميكننا 

التنبؤ بالشخصية املس��تقبلية يف الراشدين مبزيد من الثقة أكرث مام نستطيع يف 

األطف��ال. وقد ذكر أزيندورف )2008( العديد من العوامل التي تؤدي إىل جعل 

الشخصية مستقرة:

l عندم��ا يتوق��ف االرتقاء الفيزيق��ي للمخ يصبح تأثري العوام��ل الجينية عىل 

شخصية املرء أكرث ثباتا.

l مييل املراهقون والراش��دون إىل االنجذاب نح��و البيئات التي تعزز خصالهم 

)فعىل س��بيل املثال ميكن للط��الب القلقن اجتامعي��ا أن يتجنبوا التفاعالت 

االجتامعية الصعبة يف الحرم الجامعي(.

l يعمل األش��خاص عىل تطوير الهوية املس��تقرة والشعور بالذات الذي تجري 

تنقيته خالل خرباتهم. فإذا كنت تعتقد أنك قِلق أو مكفوف السلوك فسوف 

تتصف غالبا وفقا لذلك وستتواصل مع اآلخرين بشكل يترّسم بالقلق.

l مييل األشخاص إىل أن يصبحوا أكرث صالبة مع التقدم يف العمر، وبالتايل تصبح 

الشخصية أقل حساسية للتغريات يف الظروف الخارجية.

ويرتب�ط الكف الس��لويك املبك��ر بالخطر املتزاي�د ألع��راض القلق واضطرابات�ه

.)Hirshfeld - Becker et al., 2007; Kagan, Snidman, Arcus, & Reznick, 1994( 

 )Kagan, Reznick, & Snidman, 1988(وقد ربط العمل املبكر للكف يف وقت سابق

هذا امللمح الخاص باملزاج، بالتفاعل املفرط للجهاز العصبي الس��مبثاوي يف االستجابة 

للمؤث��رات الجديدة. وأظهرت دراس��ة طولية أجراها ريندي )1993( أن املس��تويات 

العليا من االنفعالية الس��لبية يف مرحلة الرضاعة والطفولة املبكرة ترتبط بقوة بتقارير 

األمه��ات الخاص��ة بقلق أبنائهن واالكتئاب الذي لحق بهم يف عمر الس��ابعة. وتش��ري 

املتابعة للكف الس��لويك الذي يصيب الرضع واألطفال حت��ى مرحلة الطفولة املتأخرة 

واملراهقة، إىل أن الكف السلويك املبكر يرتبط بشكل أكرث تحديدا بالقلق االجتامعي)٭( 

.)Biederman et al., 2001(

)٭( ميكن الرجوع إىل كتاب الخجل، العدد 361 من سلس��لة عامل املعرفة، تأليف راي كروزير، ترجمة املرتجم األول 

أ.د. معتز س��يد عبدالله، وذلك ملزيد من املعلومات عن ارتباط الكف الس��لويك يف مرحلة الرضاعة بالقلق االجتامعي 

بعد ذلك يف مرحلة الرشد. ]املرتجامن[.
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http://dunedinstudy.otago.ac.nz/ aboutus.( وتعد دراسة دنيدن املميزة

html( واحدة من أكرث الدراسات شموال يف هذا املجال. وقد بدأ الباحثون دراستهم 

بعينة مكونة من 1037 رضيعا ُولِدوا يف مدينة دنيدن بنيوزيلندا خالل عامي 1972 

و1973. وقد جرى تقييم املش��اركن يف البحث أوال يف سن ثالث سنوات، وبعد ذلك 

اس��تمر التقييم يف فرتات س��نوية مكونة من عامن. واس��تمرت الدراسة يف متابعة 

املش��اركن يف مرحلة الرش��د، كام يؤمل أن تجري متابعة أطفالهم عندما يكربون يف 

السن. ومن الجدير باالهتامم أن الباحثن قيموا املزاج يف سن ثالث سنوات. واختلف 

منوذج املزاج الذي استخدموه نوعا ما عن ذلك الذي سبق أن وصف السمة املزاجية 

األق��رب إىل القل��ق بأنها الكف الس��لويك، الذي يعرف بأنه خ��وف وتردد اجتامعي 

واضطراب انفعايل تجاه الناس واملواقف الجديدة.

وكان الباحث��ون يف دراس��ة دنيدن حينه��ا قادرين عىل إظه��ار أن الكف لدى 

األطفال الذين يبلغون من العمر ثالث س��نوات س��يفيض إىل راشدين غري مؤكدين 

لذواتهم ومنعزلن اجتامعيا حينام يبلغون من العمر 26 سنة، األمر الذي سيقلل من 

اس��تمتاعهم بالحياة )Caspi, Moffitt, Newman, & Silva, 1998(. وكام لوحظ 

د الشخصية بشكل ملموس يف  س��ابقا، كان حجم االرتباط متوسطا، وبالتأكيد مل ُتحدرّ

سن ثالث سنوات! وقد وصفت السمة املزاجية األخرى املرتبطة باالنفعالية السلبية 

للكب��ار بأنها »الضبط املنخفض« )االندفاعية، وعدم الراحة وعدم االتزان االنفعايل(. 

وعىل الرغم من ذلك، كان هذا الفريق »الذي يعرب عن املشاعر السيئة« أكرث عرضة 

للمش��كالت السلوكية املضادة للمجتمع، مبا يف ذلك السلوكيات اإلجرامية واملنحرفة 

للراش��دين. وأظهرت التحليالت الحقا أن املزاج املترّسم بالكف يرتبط أيضا باألعراض 

.)Moffitt et al., 2007( الالحقة للقلق العام واالكتئاب اإلكلينييك يف الراشدين

وتش��ري البح��وث إىل أن مرحلة االرتق��اء النوعية التي يتع��رض خاللها األطفال 

وأسهم إىل مجموعة واسعة من عوامل الخطورة وتفاعل معقد بن هذه العوامل، 

 Essex, Klein, Cho, & Kraemer,(ق��د تؤثر عىل ارتق��اء اس��تيعاب املش��كالت

2003(. كام تشري بعض البحوث إىل أن األطفال أكرث عرضة للتأثر بضغوط أمهاتهم، 

وللمحن األسية، وكذلك لالفتقار إىل املس��اندة االجتامعية يف فرتة الطفولة املبكرة، 

التي تربز باعتبارها مرحلة التعرض االرتقايئ إىل القلق.
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وتعد الدراس��ة الرنويجية الحديثة إحدى الدراس��ات املبكرة املهمة التي ُعنيت 

بتحديد املنبئات واملس��ارات املبكرة للقلق واالكتئاب يف عمر 12 – 13 س��نة. فقد 

افرتض الباحثون أن املحن والش��دائد الخاصة باألسة تزيد مس��توى الضغوط لدى 

األمهات، والذي يؤثر بدوره عىل الصحة النفسية للطفل، مبا يف ذلك مستويات القلق 

الخاصة به )Essex et al, 2006; Rutter, Moffit, & Caspi, 2006(. وتتفاقم هذه 

 Leech, Larkby,( املح��ن خاصة إذا كانت األسة تفتقر إىل املس��اندة االجتامعي��ة

Day, & Day, 2006(. وميكن ملستوى الضغط الزائد لدى األمهات أن يجعلهن أقل 

اس��تجابة ألطفالهن وأقل انفعالية عليهم، وبالتايل تزداد االنفعالية الس��لبية والقلق 

لدى األطفال. من ناحية أخرى، قد تسهم املستويات االنفعالية املفرطة لدى األطفال 

يف زيادة مس��تويات الضغ��وط لدى األمهات. وقد جرى تحديد مس��ارين ارتقائين 

لس��وء الصحة العقلية لدى املراهقن. كان األول من خالل مزاج الطفل )االنفعالية 

والخجل(، بينام كانت جميع عوامل الخطورة تقريبا )الضغط لدى األمهات، واملحن 

األسية، وعدم وجود مس��اندة اجتامعية( تتوس��ط بش��كل جزيئ انفعال الطفل يف 

منتص��ف مرحلة الطفولة. بينام كان املس��ار اآلخر خالل عوامل الخطر يف الس��ياق 

البيئ��ي املبك��ر، التي تتضمن كل أش��كال اآلثار البيئية املبارشة وغ��ري املبارشة التي 

تجري مالحظتها قبل خمس سنوات من العمر.

وتش��ري نتائج الدراسات الطولية إىل أن املزاج يف مرحلة الطفولة هو الذي ينبئ 

بش��خصية الراشدين، وقد ال تخربنا بيشء عن التأثريات السببية الرتقاء القلق. ورمبا 

تعكس االس��تمرارية يف الش��خصية إما التأثر الجيني املس��تقر عىل مراكز املخ التي 

تس��يطر عىل الشخصية، وإما التأثريات البيئية املستقرة. ويف األجزاء التالية سنحاول 

مناقش��ة قضية أن الجينات والبيئة )وكذلك التفاع��الت الخاصة بينهام( تؤدي دورا 

أساسيا يف ارتقاء القلق.

تأثريات األجيال
كام س��بق أن اقرتحنا، فإن أفضل طريقة لدراس��ة ارتقاء الش��خصية هي إجراء 

الدراس��ات الطولية، وتتبع املش��اركن عىل مدى فرتات زمني��ة طويلة. ومن املمكن 

)واألسهل( أيضا دراسة الفروق العمرية يف القلق من خالل »الدراسات املستعرضة«، 
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أي دراس��ة القل��ق يف عينة واحدة تحتوي عىل أش��خاص مختلفن يف الس��ن. وعىل 

الرغ��م من أن البيانات مختلطة إىل حد ما، فإن هذه الدراس��ات تش��ري عىل نطاق 

واس��ع إىل أن االنفعالية الس��لبية )والس��امت ذات الصلة( تبلغ ذروتها يف سنوات 

 Donnellan,( املراهق��ة الصعبة، ثم تنخفض ببطء خالل معظم س��نوات الرش��د

Trzesniewski, & Robins, 2009(. وعىل الرغم من ذلك، هناك مش��كلة معروفة 

تواجه الدراس��ات املس��تعرضة للفروق العمرية– وهي أنها قد تعكس الفروق بن 

األجي��ال )الجامعات(، بدال من أن تعكس التغي��ريات االرتقائية الحقيقية، وبالتايل، 

 baby( إذا وجدن��ا أن لدى »األطفال م��ن مواليد فرتة ما بعد الحرب العاملية الثانية

boomers(« قلق��ا أقل م��ن املراهقن يف الوقت الحايل، فلعل تفس��ري ذلك هو أن 

األطفال من مواليد الخمس��ينيات، يف املتوس��ط، قد نش��أوا يف ظل ش��عور باألمان 

العائيل والثقايف أكرب مام يشعر به املراهقون يف الوقت الحايل.

ورمب��ا يجري البح��ث يف اآلثار املتعلقة باألجيال )أو الجامعات( من خالل دراس��ة 

البيان��ات األرش��يفية الخاصة مبس��توى متوس��طات القلق يف مجموع��ات من األعامر 

املتس��اوية الخاضعة لالختبار، وذلك يف س��نوات تقييمية مختلف��ة. وقد تعقبت توينغ 

)2000( عينة قوامها 170 مش��اركا م��ن الطالب الجامعين و99 مش��اركا من األطفال 

الذين أكملوا مقاييس القلق املقننة خالل الفرتة من 1952– 1993، وأظهرت دراس��ات 

تحلي��ل التحليل وجود ارتباط قوي عىل نحو مذهل بن تاريخ ميالد الش��خص وس��مة 

القلق الخاصة به. ويف الواقع، إذا كانت هذه البيانات ثابتة فإن الطفل األمرييك العادي 

املولود يف الثامنينيات سيحصل عىل درجات أعىل يف القلق من األطفال املرىض النفسين 

 )Twenge et al., 2010( من مواليد الخمس��ينيات. وأكدت إحدى الدراس��ات الالحقة

وجود تشابه بن تأثري األجيال عىل األعراض اإلكلينيكية واضطرابات املزاج والقلق، ذلك 

التش��ابه الذي ِقيسرَ من خالل إحدى الوس��ائل املقننة مثل بطارية مينس��وتا متعددة 

األوجه للشخصية. ويجب أن تعكس التغيريات من هذا النوع التأثريات البيئية املتغرية 

عىل القلق. وقد أشارت توينغ عىل نحو خاص إىل فقدان الرتابط االجتامعي الذي حدث 

بن الواليات املتحدة والدول األخرى يف سنوات ما بعد الحرب.

وعىل سبيل التحذير ميكن انتقاد التحليالت من هذا النوع، والتي أجرتها توينغ 

)2000(، ألنها اس��تفادت من بيانات العينات املتاحة؛ ومل يجر تجميع البيانات أصال 
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بهدف دراس��ة التغري يف الشخصية. كام س��يعمل أحد التغيريات األخرى يف األجيال 

الت��ي قدمت عنها توينغ تقريرا )e.g., Twenge & Campbell, 2008(، عىل زيادة 

تقدير الذات يف األجيال الالحقة. وقد أشار دونيالن وترزسنيوسيك وروبينز )2008( 

إىل أن التأث��ري الواضح كان زائفا فيام يتعل��ق بالطريقة التي جرى من خاللها جمع 

البيانات من العينات. واليزال الجدل مس��تمرا حول هذه املس��ألة املهمة، ومن ثم 

فهناك حاجة ماس��ة إىل إجراء مزيد من البحوث ح��ول التغيريات الجيلية املحتملة 

يف القلق.

الوراثة والبيئة
كام لوحظ يف الفصل الس��ابق، فإن القلق ينظر إليه، من منظور بيولوجي، عىل 

أنه يؤدي وظيفة حيوية تتعلق بالبقاء والتكيف، حيث ييرس الكش��ف عن التهديد 

أو الخط��ر يف البيئة ذات الخطورة املحتمل��ة. وبالتايل فإن للقلق قيمة بقائية كبرية 

تتمثل يف أن هذا الكشف الرسيع واملبكر عن عالمات التحذير من الخطر يف املحيط 

املب��ارش يجعل األفراد يتجنبون ويجهزون أنفس��هم ويواجهون بش��كل أكرث فعالية 

املواق��ف التي تهدد املس��تقبل )Eysenck, 1982(. وعىل الرغم من ذلك قد تكون 

هناك فروق فردية يف الجينات التي تؤثر عىل مناطق املخ التي تس��تجيب للتهديد 

والعقاب، وهي ما ميكن بدورها أن تتحكم يف سمة القلق.

وقد اس��تخدم الباحثون منحين رئيس��ين يف بحث إمكان وراثة القلق. املنحى 

األول ه��و وراثة الس��لوك. والفكرة هي أن ُتجمع بيانات ع��ن األفراد املختلفن يف 

درجة القرابة، وأن تبحث كيف ميكن للتشابه يف سمة القلق أن يتباين مع التشابه 

يف الجين��ات. فعىل س��بيل املثال، يقوم التصميم الش��ائع يف هذه الدراس��ات عىل 

أس��اس املقارنة بن التوأم أح��ادي الزيجوت )املتامثل( مع الت��وأم ثنايئ الزيجوت 

)املتآخي(. فالتوأم أحادي الزيجوت يأيت من بويضة واحدة ويكون الحمض النووي 

متطابقا، يف حن أن التوءم ثنايئ الزيجوت يأيت– مثل األشقاء العادين– من بويضتن 

ويتقاس��امن الحمض النووي مناصفة يف املتوس��ط. فإذا كان القل��ق موروثا، فإننا 

نتوق��ع أن يك��ون هناك متاثل يف مس��تويات القلق الخاصة ب��أزواج التوأم أحادي 

الزيج��وت– حيث يكون االرتباط مرتفعا خالل الت��وءم- أكرث من التامثل يف التوأم 
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ثن��ايئ الزيجوت. وقد ركزت البحوث عىل العالقات األسية األخرى أو عىل األطفال 

الذي��ن يجري تبنيهم، والذي��ن– اعتامدا عىل الفرضية الجينية– يجب أن يش��بهوا 

آباءه��م البيولوجين أكرث من آبائهم بالتبني. أم��ا املنحى الثاين، فهو األكرث حداثة، 

ويطل��ق عليه علم الوراثة الجزيئ��ي)Arnold, Zai, & Richter, 2004( ، وهدفه 

العثور عىل الجينات املحددة التي تختلف باختالف األفراد )»األش��كال املتعددة«( 

والت��ي تتعلق بالقلق، فقد يزي��د عزل هذه الجينات من فهم آليات املخ يف القلق. 

فعىل س��بيل املثال، وكام س��رنى، ركزت البحوث عىل الجين��ات التي قد تؤثر عىل 

الناقل العصبي »السريوتينن« يف املخ.

قضية األرسة: دراسات علم الوراثة السلوكية
سنبدأ من خالل النظر يف األدلة اإلضافية األكرث اتساعا من وراثة السلوك. فهناك 

جدل منذ فرتة طويلة بش��أن األهمية النسبية للعوامل الجينية التي تقابل العوامل 

البيئية يف ارتقاء الفروق الفردية يف القلق. وتش��ري األدلة املبكرة التي أعاد مراجعتها 

هان��ز آيزنك )1985(، والتي تعتمد عىل دراس��ات خاص��ة بالتوائم، إىل أن العوامل 

الوراثية لها أهمية محورية يف ارتقاء س��مة القلق. فالتوءم أحادي الزيجوت هو يف 

الواقع أكرث مامثلة يف سمة القلق من التوءم ثنايئ الزيجوت أو األشقاء العادين. كام 

يش��ري مصطلح »إمكانية التوريث« إىل نس��بة التباين يف الصفة التي ميكن أن ُتعزى 

إىل التأثريات الجينية ضمن مجموعة سكانية معينة، وذلك عىل الرغم من أنه يعترب 

إىل حد ما املؤرش األويل الذي يجب أن يفرسرَّ بحذر.

ووجد أيزنك وأيزنك خالل مراجعتهام أن مؤرشات إمكانية التوريث تصل إىل نحو 

0.50. وأن الدراس��تن األكرث حداثة هام دراس��ة »إيل« وزمالئه ودراسة بايسرتفيدت 

 Eley et al, 2003; van Beijsterveldt,Verhulst, Molenaar, &( وزمالئ��ه 

Boomsma, 2004(، واللتن اس��تخدمتا عينات كب��رية العدد )ن=4.564 و7.600( 

م��ن التوائم، قد قدمت��ا تقريرا يفيد بأن إمكانية التوري��ث تصل إىل نحو 0.50 من 

مش��كالت القلق لدى األطفال. وقد أشارت هذه الدراسات مجتمعة إىل أن العوامل 

الجينية تس��هم بنحو 50٪ من التباين امللحوظ يف س��مة القل��ق. ويف نفس الوقت 

الوراث��ة تقل بكثري ع��ن 100يف املائة ما يدل عىل دور البيئة يف ارتقاء القلق. وفضال 
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عىل ذلك، تشري الدراسات إىل أن البيئة »غري املشرتكة« )التأثريات البيولوجية والبيئية 

االجتامعية التي تؤثر عىل أحد اإلخوة دون اآلخر( قد متثل نس��بة كبرية من التباين 

اإلضايف يف س��مة القلق )van Beijsterveldt et al, 2004(. ويف الوقت نفسه، تشري 

معظم الدراسات الجينية السلوكية إىل أن هناك دورا عىل األقل ل� »البيئة املشرتكة« 

يف ارتقاء القلق لدى األطفال، وميكن أن يش��مل هذا ال��دور التأثريات الوالدية من 

 McLeod,( جان��ب األب واألم مثل التعلق والنمذجة ومامرس��ات تربي��ة األطفال

.)Wood, & Weisz, 2007

وباإلضاف��ة إىل ذلك قد يتأثر القل��ق بالتفاعل بن الجين��ات والبيئة. وقد تؤثر 

الجين��ات عىل كيفي��ة تطور امل��خ يف اس��تجابته للتهديدات البيئية خ��الل مرحلة 

الطفول��ة. وكام ذكر كاس��بي وموفيت ونيومان وس��يلفا )1998(، ف��إن الجينات ال 

تس��بب القلق أو اضطرابات القلق بشكل مبارش، بل متثل شكال من أشكال التعرض 

للضغط البيئي واألعراض املرضية. ويفرتض منوذج ال�»اس��تهداف × الضغط« وجود 

تفاعل بن الظروف املس��ببة للضغط والحساسية الشخصية )االستهداف( يف تعجيل 

النتائج غري التكيفية. ومتاش��يا مع هذا النموذج، ميكن التعبري عن س��مة القلق، من 

خ��الل مواقف التهديد املختلفة، باعتبارها دالة عىل إحدى خربات الحياة املؤملة أو 

الضاغطة، وذلك يف التفاعل مع قابلية الوراثة. ويأيت أكرب دليل مبارش من الدراسات 

ع��ىل الحيوانات، فالفرئان التي تربت يف مس��تويات مختلفة م��ن الخوف، أظهرت 

حساس��ية مختلفة للضغوط البيئية )Gross & Hen, 2004(. فاملنحى املقارن لدى 

البرش، هو أن نستخدم مناهج وراثة السلوك لفحص مدى التأثري الورايث عىل القلق 

لدى األطفال والراش��دين الذين تعرضوا ملستويات مختلفة من أحداث الحياة. فقد 

وجد لو وزمالؤه )2007( أن أعراض كل من قلق االنفصال والهلع أصبحت معتمدة 

بشكل متزايد عىل العوامل الوراثية مع املستويات األعىل ألحداث الحياة، وذلك مبا 

يتس��ق مع تفاعل الجينات مع البيئة، فقد تؤثر الجينات بش��كل خاص عىل ارتقاء 

الشخصية عندما يرتىب الطفل يف ظل ظروف ضاغطة.

وهناك تعقيد آخر وهو أن الجينات رمبا ترتبط أو تشرتك مع البيئة. وقد يعيش 

الطف��ل القِلق مزاجيا يف بيئات يتعرض خاللها ملثريات مختلفة كيفيا عن الطفل ذي 

املزاج الهادئ. وقد تكون بعض الس��لوكيات الخاصة برتبية الوالدين لألطفال- والتي 
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تعد غالبا عوامل مهمة للقلق )انظر املناقش��ة الواردة أدناه(- تكيفية بش��كل كبري، 

من جانب الوالدين، للخصال املزاجية املحددة بيولوجيا أو للخصال املرضية الفطرية 

للطف��ل )Hock, 1992(. فعىل س��بيل املث��ال، مزاج الطفل املترّس��م برسعة الهياج 

واالنفعال بش��كل مرتفع، ه��و جزء ال يتجزأ من االس��تعدادات البيولوجية للطفل، 

الذي قد يخترب صرب الوالدين، وبالتايل يثري أساليب التحكم املفرط أو سلوكيات تربية 

الطف��ل العقابية، من جان��ب الوالدين، وهذا بدوره قد يزيد من تعزيز ميل الطفل 

إىل التفاعل م��ع سعة الهياج أو االنفعالية للحاالت االجتامعية التقييمية الضاغطة 

)أي القلق(. وبالتايل قد تؤثر العوامل البيولوجية أيضا بشكل غري مبارش عىل ارتقاء 

القلق لدى األطفال.

علم الوراثة الجزيئي: الحمض النووي للقلق 
بالتطرق إىل علم الوراثة الجزيئي، أوضحت الدراس��ات النفس��ية الفسيولوجية 

أهمي��ة الناق��ل العصب��ي املس��مى الس��ريوتونن )أو HT - 5( يف ح��االت القلق 

واالكتئ��اب)٭( )Zuckerman, 2005(. فعىل س��بيل املث��ال، تتدخل بعض عالجات 

القلق بالعقاقري يف إعادة امتصاص السريوتونن املوجود يف نقاط املتشبكات العصبية 

ب��ن الخاليا العصبية، م��ا يؤدي إىل زيادة تركيزه يف املش��بك العصبي. ويرتتب عىل 

ذلك أن الجينات التي تؤثر عىل الفروق الفردية بالنس��بة إىل السريوتونن قد ترتبط 

بالقل��ق. وهناك بالفعل أحد الجينات التي تنظم امتصاص الس��ريوتونن للمش��بك 

العصب��ي وه��و )ناقل الس��ريوتونن HT - 5، أو HTT - 5 نفس��ه(. كام أن هناك 

ش��كلن للصفة الوراثية للجن، أحدهام طويل )L( واآلخر قصري)s(، وهام مختلفان 

من حيث عدد التكرارات الثالثية لسالس��ل من أزواج رئيس��ية للحمض النووي عىل 

ج��زيء الحمض النووي، فالناس الذين لديهم صفة وراثية قصرية )ss أو ls( يكونون 

أكرث قلقا وأكرب إظهارا الستجابة اللوزة الخاصة بهم، وذلك عىل الرغم من أن الرتابط 

 Munafo, Durrant, Lewis, & Flint, 2009;(مع الش��خصية ال يبدو قويا ج��دا
)٭( الس��ريوتونن: ناقل عصبي يوجد بكرثة يف الجهاز العصبي، ويرتكز يف أنوية املخ األوس��ط عند التقاء نصفي الكرة 

املخية. ولهذه األنوية امتداداتها وتأثرياتها الواسعة يف أجزاء من القرشة املخية واملخ األمامي، وكذلك فهي متتد وتؤثر يف 

كل من اللوزة، وحصان البحر، واملهاد، واملهاد التحتاين، واملنطقة الرمادية حول قناة الس��ائل املخي. وللسريوتونن دوره 

املهم يف االستثارة السلوكية والتيقظ، وله دوره كذلك يف ثبات وتوازن انتقال املعلومات عرب الجهاز العصبي. ]املرتجامن[.
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Stelmack & Rammsayer, 2008(. وقد أشار فوكس وآخرون )2005( إىل أن هذا 

الجن يتفاعل مع مس��تويات املس��اندة االجتامعية التي تقدمها األمهات يف تأثريها 

عىل الكف السلويك، كام ألقوا مزيدا من الضوء عىل التفاعل بن الجينات والبيئة.

وينبغي عىل القارئ أن يضع يف اعتباره أنه يف أحسن األحوال، حن يفرس الجن 

ال��ذي يرمز إليه بالرمز )HTT - 5(، الجزء الصغري من التباين الجيني للقلق، يتعن 

ع��ىل الجينات األخرى أن تش��ارك يف ذل��ك. وقد ركزت إحدى الدراس��ات الحديثة 

)Smoller et al., 2008( عىل تعدد األشكال )أي اثنتن أو أكرث من الصفات الوراثية( 

الخاصة بالجن املنظم لإلش��ارات يف بروتن الج��ن)RG52( ، والذي قد يعمل عىل 

تعديل النش��اط العصبي املرتبط بالقلب واألوعية الدموية الخاص بنظرية املواجهة 

أو الهروب الفس��يولوجية. ومن املعروف أن هذا الجن يرتبط بالقلق لدى الفرئان. 

وأوضح س��مولر وآخرون أن الجن يتصل أيضا مبظهر الكف الس��لويك املزاجي الذي 

س��بق أن ناقش��ناه فيام مىض. وفضال عىل ذلك، فإن تعدد األش��كال ميكن أن يزيد 

من نش��اط اللوزة خالل عملية االنفعال. ويف مثل هذه املداخل بدأ الباحثون ببطء 

يف الوق��وف عىل كيفية تأثري العدي��د من الجينات عىل مجموعة متنوعة من أعامل 

مس��ارات املخ املختلفة معا، وذلك للتأثري عىل مس��توى القلق الذي ميكن مالحظته 

لدى األفراد.

التأثريات البيئية
م��اذا ميكننا أن نق��ول بعد ذلك عن التأث��ريات البيئية عىل القل��ق؟ يف الواقع، 

ع��ىل الرغ��م من أن الناس غالبا ما يفكرون يف علم الوراثة الس��لوكية ويركزون عىل 

البحث عن التأثريات الوراثية عىل الش��خصية، فإن الدراس��ات التي عرضناها تخربنا 

��م  أيضا ببعض النتائج عن دور العوامل البيئية. فنامذج علم الوراثة الس��لوكية تقسِّ

تأثري البيئة إىل مصدرين: البيئة العائلية املش��رتكة والبيئة غري املشرتكة الخاصة بكل 

طفل. فالبيئة العائلية يتقاسمها جميع األطفال داخل أسة بعينها. وميكن أن نتخيل 

أن هناك بعض العائالت يس��اند اآلب��اء واألمهات فيها أطفالهم، كام يبذلون قصارى 

جهدهم لتوفري األمن الجس��مي واالنفعايل. ويف ه��ذه الحالة، فإننا نتوقع أن تكون 

س��مة القلق لدى جميع األطفال منخفضة. وع��ىل النقيض من ذلك، فإن كل طفل 



164

القلق

لدي��ه خربات فريدة خاصة ب��ه أو بها. وقد تكون مثل ه��ذه الخربات مفيدة، مثل 

اكتس��اب الكف��اءة الذاتية يف الحاالت امله��ددة بأن تجعل ه��ؤالء األطفال يقبلون 

التحدي ويواجهون الصعاب كأنهم ميارس��ون إح��دى الهوايات، أو أن يكونوا ضحية 

إلحدى حوادث السيارات املؤملة.

ويق��دم فصل هذين الش��كلن من التأثريات البيئية نتيجة مذهلة بالنس��بة إىل 

القلق، فبخصوص معظم الس��امت الش��خصية األخرى، تفرس التأثريات البيئية غري 

املش��رتكة ذل��ك التباين يف القلق أكرث م��ن البيئة األسي��ة ))Rowe, 1990. بعبارة 

أخ��رى، بع��د أن نكون قد فرسنا العوام��ل الوراثية ال يكون األطف��ال داخل األسة 

متشابهن يف الش��خصية، اتساقا مع ما سبق افرتاضه. وما يبدو أنه مهم بشكل أكرب 

ه��و تفاعالت الطفل الفريدة من نوعها مع والديه واألش��خاص املهمن اآلخرين يف 

محيط الطفل.

أم��ا املصدر األسي اإلضايف اآلخر بالنس��بة إىل القلق فهو الثقافة املحيطة، فقد 

أش��ارت توين��غ )2000( إىل أن التغ��ري الثقايف قد يعزز التغي��ريات يف القلق املزعج 

ال��ذي حددته عرب األجيال. ووجدت توينغ أن هناك نوعن رئيس��ين من املؤرشات 

االجتامعي��ة مرتبطن بالقلق يف مرحلة الطفولة، وذل��ك من خالل البيانات الخاصة 

الت��ي جمعتها خالل الف��رتة م��ن 1954 إىل 1988: وهذان امل��ؤرشان هام التهديد 

االجتامع��ي )مثل الجرمية ومع��دالت االنتحار( وضعف الرتاب��ط االجتامعي )مثل 

معدالت الطالق ونس��بة األشخاص الذين يعيش��ون وحدهم(. ومن املثري لالهتامم 

أن��ه عندما جرى ضب��ط هذه العوامل إحصائيا مل يظهر ارتب��اط جوهري بن القلق 

والظ��روف االقتصادي��ة. فعىل األقل، مل يكن هناك ارتباط مب��ارش بن القلق والفقر 

عموما داخل املجتمع الغريب.

وأشارت توينغ )Twenge et al., 2010 ;2000( إىل أن فقدان االتصال االجتامعي 

هو عامل رئييس يؤدي إىل زيادة القلق لدى األجيال التي س��تولد الحقا. كام أش��ار 

أحد األعامل األخرى )e.g., Lazarus, 1999( إىل أن املساندة االجتامعية أمر حاسم 

بالنس��بة إىل فعالية التعامل مع الضغوط. ومتاش��يا مع مبدأ هيالري كلينتون الذي 

يق��ول: »إن تربي��ة الطفل تتطلب تضاف��ر جهود املجتم��ع ككل«، فإن العمل عىل 

تنشئة الطفل من دون وجود شبكة واسعة من املساندة االجتامعية واألسية وغريها 
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ق��د يعزز وجود القلق. وقد حددت توينغ وآخ��رون )2010( أيضا االتجاه الرنجيس 

نوعا ما يف أوس��اط الشباب املعارص لتقدير املكانة الشخصية واملظهر الشخيص أمام 

املجتمع وكذلك العالقات الوثيقة باعتبارها عامال مهام يف ارتفاع معدالت االضطراب 

االنفعايل لدى األطفال األمريكين والشباب يف سن الجامعة. وميكننا أيضا أن نضيف 

التطور الرسيع إىل هذه النتائج. وكالحيوانات االجتامعية، ميكننا أن نتطور يف س��بل 

الحياة داخل الجامعات األسية املمتدة، بدال من العزلة يف نطاق األسة النووية أو 

ذات العائل الوحيد. 

القلق باعتباره محصلة للجينات والبيئة
ميكن القول باختصار إن القل��ق يعكس العديد من العوامل. وميكننا أن نفصل 

ببس��اطة بن تأث��ريات كل من الجينات والبيئة، فتباين الجين��ات ينتج فروقا فردية 

يف الحساس��ية للخط��ر يف أنظمة املخ التي تتحكم يف القل��ق، من خالل التأثري عىل 

 .)HT; Lesch & Canli, 2006 - 5( الناقالت العصبية مثال مبا يف ذلك السريوتونن

وتعمل البيئة من خالل آليات التعلم التي نوقشت يف الفصل السابق )انظر الفصل 

الثال��ث، مناذج تعلم القلق(، مبا يف ذلك الترشيط األس��ايس ب��ن التهديد والنمذجة 

االجتامعية، فسيكون األب أو األم أو األخ األكرب سنا الذي يترّسم باالستياء وشغل البال 

والتوت��ر واالنزعاج يف مواجهة الضغوط البيئية، مبنزلة قدوة س��يئة للطفل ليقلدها 

ه التعلم من خالل مختلف التأثريات الخارجية، مبا يف  )Zeidner, 1998(. وق��د ُيورَجرَّ

ذلك البيئة االجتامعية والثقافية الواس��عة، والبيئة العائلية وخربات الطفل الفريدة 

من نوعها مع أفراد األسة وغريهم.

ويف الوقت نفس��ه، فإن الجينات والبيئة عادة ما تتش��ابهان وتتفاعالن، بحيث 

يكون االرتقاء محصلة لتأثريهام املشرتك، حتى عىل مستوى ارتقاء املخ. ففي الواقع، 

وع��ىل الرغ��م من أن أحداث الحي��اة عادة ما ُينظ��ر إليها باعتباره��ا عوامل بيئية 

خارجية مؤثرة، أظهرت الدراس��ات الخاصة بالتوائم أن تكرار أحداث الحياة نفسها 

 Bemmels, Burt, Legrand, Iacono, & McGue,( قد تك��ون موروث��ة جزئي��ا

2008(. وميكن أن نتوقع للطفل الذي يش��جعه مزاجه عىل اكتش��اف أسار املنافذ 

الكهربية، والحرشات القارضة، وعلب الكربيت، أن يعاين من أحداث الحياة السلبية 
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املتك��ررة. وبالتايل التزال عمليات االرتقاء لغزا إىل حد كبري، لكن ميكننا اس��تخالص 

بعض التأثريات والعمليات التي تعترب مهمة بالنسبة إىل االرتقاء.

وبعد ذلك، س��ننظر يف أحد البحوث واس��عة النطاق إىل حد ما والتي تتعلق 

بالبيئة العائلية وعمليات تربية األطفال، مع األخذ يف االعتبار اثنن من املحاذير 

املهمة، أولهام، كام هو موضح من قبل علم الوراثة الس��لوكية، أن البيئة األسية 

له��ا تأثري متواضع )وقد يكون تفاعل��ه مع الخصال املزاجية للطفل أكرث أهمية(. 

وثانيهام، أنه متاش��يا مع التمييز الغامض بن الجينات والبيئة تعد البيئة األسية 

نفس��ها موروثة جزئيا )Krueger, Markon, & Bouchard, 2003(. وبش��كل 

توهم��ي قد يتخيل املرء أن األسة التي يش��رتك أعضاؤها جميعا وراثيا يف القلق 

املعتدل أو ال يعانون القلق، من ش��أنهم أن يخلقوا بيئة كالقلعة الحصينة، لديها 

مخزون من الس��لع املعلبة واألدوي��ة ألي مرض ميكن تخيله، وتدريبات منتظمة 

للبقاء عىل قيد الحياة. ومن ثم، فإن حساسية الخطر ستنتقل من اآلباء إىل األبناء 

عن طريق كل من الجينات والتعرض إىل بيئة يكون الخطر فيها نقطة محورية.

البيئة العائلية: كيفية تربية طفل قلق
هن��اك مجموعة من البحوث تش��ري إىل أن القل��ق واضطراباته يتجمعان يف 

أس بعينه��ا )see Moore, Whaley, & Sigman, 2004(. وع��ىل الرغم من أن 

الوراث��ة قد تؤدي دورا محوريا يف هذا التجمع أو التكتل، فمن الواضح أن هناك 

أيضا دورا للعوامل النفسية واالجتامعية يف تحديد كيفية انتقال القلق من اآلباء 

إىل أبنائه��م، التي غالبا ما تكون عرب األجيال. وي��كاد يكون بعض هذه العوامل 

النفس��ية واالجتامعية م��ن أحد اآلباء، ك��ام أكد ذلك أصح��اب نظريات القلق 

واضطرابات��ه التي تفرتض أن هناك دورا مهام ألس��اليب معاملة والدية معينة يف 

نشأة القلق واستمراره.

وقد أكد الباحثون أهمي��ة التأثريات العائلية يف التفاعل مع املزاج، وذلك لفهم 

 Degnan, Almas, &(الخلفي��ة االرتقائية الس��تعداد الطفل للمرور بخربة القل��ق

Fox, 2010(. فم��ن الواضح اآلن متاما أن الخربات يف مراحل الطفولة املبكرة تؤدي 

دورا أساسيا يف تحديد الفروق الفردية الخاصة بسمة القلق. كام يحتمل أن العوامل 
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البيئية املهمة ميكن أن تس��اهم يف نش��أة القلق، والتي تش��مل بيئة الرحم، واملناخ 

األسي، وأمن��اط تربي��ة األسة، والنمذج��ة، والظروف النوعي��ة، والضغوط الحادة 

.)Krohne, 1992; Rapee, 1997( واملزمنة

ويف الجزء التايل، سنسعى إىل استعراض بعض الخربات العائلية املبكرة الحاسمة 

يف ارتق��اء القلق. أوال، س��نناقش العم��ل الذي جرى عىل تأثري بيئ��ة ما قبل الوالدة 

الخاصة باألمهات وقلق الطفل، ثم بعد ذلك، س��ننتقل إىل تلخيص العمل يف نظرية 

التعلق، وهي إحدى الرؤى النظرية األكرث أهمية التي ميكن استخدامها لفهم العديد 

من النتائج اإلمربيقية يف هذا املجال.

بيئة األم قبل الوالدة
تش��ري مجموعة من البحوث إىل أن الضغط والقلق اللذين تتعرض لهام األم 

قبل الوالدة يرتبطان بش��كل مبارش بقلق الطفل. فعىل س��بيل املثال، كش��فت 

دراس��ة أجراها أكونور، وهريون وجولدنج وبيفري��دج وجلوفر )2002(، أن مثة 

عالق��ة ذات داللة إحصائية بن قلق األم قبل ال��والدة وبعدها من ناحية، وقلق 

الطفل يف الس��نوات األربع من ناحية أخرى. وبش��كل واض��ح، قد تفرسرَّ العالقة 

م��ن خالل العوامل الوراثية، باإلضاف��ة إىل العوامل البيئية. وقد أظهرت مراجعة 

حديث��ة قام بها فان دن ب��ريغ، ومولدر ومينيس وغوفل��ر )2005(، وذلك ألربع 

عرشة دراس��ة مس��تقبلية، وجود ارتباط جوهري بن قل��ق األم قبل الوالدة من 

جانب واملشكالت املعرفية والس��لوكية واالنفعالية لدى الطفل من جانب آخر. 

وافرتض الباحث��ون آلية غريبة مخادعة لكنها مؤقتة لتفس��ري الرابطة املرصودة. 

ووفق��ا لذلك، فلدى األم التي تعاين القلق أو الضغوط، يعرب هرمون الكورتيزول- 

وه��و هرمون الضغوط املهم– املش��يمة ويؤثر عىل الجن��ن من خالل اضطراب 

عملي��ة االرتقاء الجارية. فتع��رض األم للضغوط وقلقها قبل الوالدة قد يؤثر عىل 

ارتقاء تكوينات املخ املهمة املسؤولة عن االستثارة، وتنظيم االنفعال، مثل محور 

امله��اد التحتاين- الغدة النخامية- الغدة الكظري��ة والجهاز الطريف وقرشة الفص 

الجبه��ي. كام يفرتض الباحثون أنه من املهم وال��رضوري تنفيذ برامج، للحد من 

الضغط املادي خالل الحمل من أجل تفادي أي مضاعفات.
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عمليات التعلق
مع التس��ليم مبس��اهمة قابلة التعرض الفطرية ودوره��ا يف ارتقاء خربة القلق، 

تؤك��د البح��وث الحالية عىل أهمي��ة خربة الرعاي��ة املبكرة خالل املس��ار االرتقايئ 

للقلق. وقد ركزت الدراس��ات الخاصة برتبية األطفال عىل مجموعة من السلوكيات 

واملواقف التي قد تؤثر يف ارتقاء القلق، تتضمن عىل سبيل املثال ال الحص الحامية 

املفرطة، وانعدام الدفء، ومتركز الوالدين حول ذاتيهام، وتدخل الوالدين، ومتلكهام، 

وتش��ددهام، وانفصالهام الع��دايئ. كام تؤكد البحوث الحالي��ة أهمية خربة الرعاية 

املبكرة يف ارتقاء قابلية التعرض للقلق السيام أنها تشكل شعور الطفل بعدم القدرة 

عىل التنبؤ والتهور.

وكان رائ��د نظرية التعل��ق هو جون بولب��ي )1960، 1969، 1979( الذي دمج 

بش��كل بارع بن األفكار الخاصة بالتحليل النفيس واملالحظات عىل س��لوك الحيوان 

ونظري��ة الضب��ط املعريف خ��الل حقبتي الخمس��ينات والس��تينات. وكانت الفكرة 

الرئيس��ية ل��دى بولبي هي أن الصحة النفس��ية للطفل تعتمد ع��ىل صيغة التعلق 

اآلمن واملس��تقر خالل الرعاية األولية )من قبل األم عادة( يف س��ن الطفولة. ويتميز 

»التعل��ق اآلمن« بالدفء والعالقة الحميمية واالس��تقرار بالش��كل الذي يريض األم 

والطفل. والحظ بولبي اآلثار الضارة لعدم وجود تعلق آمن يف املستش��فيات ودور 

األيتام التي يراعى األطفال فيها جس��ديا بش��كل جيد لكنهم يفتقرون فيها أيضا إىل 

وجود تعلق حميم لش��كل الرعاية الوالدية. وكان بولبي متأثرا أيضا بدراس��ة هاري 

هارلو القيرّمة والشهرية. وكانت هذه الدراسة خاصة بالقردة الهندية الصغرية، وفيها 

أظه��ر هارلو أن القرود الرضيع��ة تفضل أما بديلة من القامش للتش��بث بها، فهم 

يفضلونها عىل األس��الك البديلة التي كانت توفر لهم الغذاء، غري أن ملمس��ها كان 

غ��ري مريح. فاألطفال وصغار القرود يظهرون أحيانا »قلق االنفصال« الش��ديد عند 

إزاحتهم قرسيا عن األم )انظر الشكل 4 - 1(.

ووضعت إينس��ورث وآخرون )1978( منوذجا شكليا للمالحظة من أجل تقييم 

أسلوب التعلق الخاص باألطفال الصغار. ففي هذه الحالة يوضع الطفل يف »موقف 

غري��ب«، ُيفصل في��ه الطفل عن األم، ويتعرض لوجود ش��خص غري��ب. وتصنرَّف 

سلوكيات الطفل التي تش��كل األساس بالنسبة إىل تحديد أسلوب التعلق. وُيتعامل 
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م��ع الغالبية العظمى من األطف��ال بدرجة من األمان، يظل فيه��ا األطفال هادئن 

خالل االنفصال، ولكنهم يسعون إىل التقرب من األم عند عودتها. وعىل النقيض من 

ذلك، فاألطفال »التجنبيون« ينأون بأنفس��هم عن األم لدى عودتها، ويكون رد فعل 

األطفال »املقاومن للقلق« أكرث رصاحة تجاه االنفصال، مع وجود انفعاالت س��لبية 

تتضم��ن القل��ق والغضب. ويظهر أس��لوب التعلق متأثرا باملعامل��ة الوالدية؛ وكام 

يب��دو عىل التعلق اآلمن، فإنه يعكس حساس��ية األم الحتياجات الرضيع وانفعاالته 

.)Ijzendoorn & Bakermans - Kranenburg, 2004(

سمة القلق

الجينات

بيئة األم قبل الوالدة

بنية الجسم

املزاج

العمليات الخاصة بالتعلق

التنشئة االجتامعية األولية
)مامرسات تربية األطفال، إلخ(

التنشئة االجتامعية الثانوية

)األقران واملدرسة واملجتمع، إلخ(

الخربات الشخصية

الشكل )4-1(: محددات القلق القريبة والبعيدة

وتوفر القياس��ات الخاصة بأسلوب التعلق أساسا إضافيا الستكشاف العوامل 

الخاصة بس��مة القلق يف مرحلة الطفولة. فم��ن املفرتض أن منط التعلق الخاص 

بالطفل يسري إىل األمام كنوع من أنواع النامذج للعالقات الحميمية يف سن الرشد؛ 

وق��د يكون األطفال غري اآلمنن عرضة النعدام األمن والتناقض يف عالقات مرحلة 

الرش��د. وال يعترب أس��لوب التعلق يف الواقع برهانا عىل نوع من االستمرارية من 

مرحلة الطفولة إىل مرحلة الرشد يف الدراسات الطولية )Fraley, 2002(. وُيعتقد 
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أن خربات التعلق املبكرة ُتدمج باعتبارها مخططات معرفية تس��اعد الراش��دين 

عىل إدراك معنى العالقات الوثيقة. ومع ذلك، فبدال من فئات إينزورث املنفصلة 

للتعلق، تستخدم البحوث املعارصة مناذج األبعاد يف أغلب األحيان. ومييز النموذج 

الرائد الذي قدمه ش��يفر وميكلينرس )Shaver & Mikulincer, 2009( مستوى 

القلق ومس��توى التجنب كأبعاد مس��تقلة. ويكون الطفل )أو الراش��د( صاحب 

القلق اآلمن، حينها ش��خصا يعاين خربة القليل من القلق يف العالقات الحميمية، 

ويسعى إىل التقارب والعالقات الوثيقة مع الوالدين أو الرشيك.

وقد أكدت البحوث أن التعلق يتصل بأبعاد الش��خصية املعيارية. ويف دراسة 

تعتمد عىل منوذج العوامل الخمسة، وجد نوفتل وشافر )2006( أن قلق التعلق 

يرتبط بدرجة قوية بالعصابية )ر=0.42(، يف حن أن التجنب كان مرتبطا س��لبيا 

م��ع املرغوبية )ر= - 0.22( ومع االنبس��اط )ر= - 0.21(. وعىل الرغم من ذلك، 

فإن��ه يزعم أنه حتى م��ع ضبط أبعاد الش��خصية املقننة، ال ي��زال منط التعلق 

 Shaver &( يتنبأ بجودة العالقة واالس��تجابات االنفعالية، الت��ي تتضمن القلق

Mikulincer, 2009(. وم��ن املنظ��ور االرتقايئ، هناك قضيت��ان مختلفتان قليال 

يجب أن ُينظر إليهام. األوىل، قد يكون أسلوب تعلق الرضيع له تأثري سببي عىل 

الصفات املزاجية والش��خصية الواسعة، مبا يف ذلك القلق. وينبغي أن نالحظ، أن 

مزاج الرضيع قد يؤثر عىل أسلوب التعلق. وقد تجد األم أنه من الصعب أن متنع 

الطف��ل الذي يبيك ويريد الرضاعة من البكاء. لذل��ك، من املحتمل وجود عالقة 

متبادلة بن املزاج والتعلق. ويف الواقع، فإن أس��لوب التعلق – ش��أنه شأن املزاج 

– له مكون ورايث جوهري )Donnellan et al., 2009(. أما القضية الثانية، فهي 

أن التعلم الذي يرتبط بخربات التعلق، يش��كل تكوينات معرفية رمبا تؤثر تأثريا 

نوعيا يف تش��كيل معتقدات الراشدين، وتوقعاتهم، والقيم الخاصة بهم يف سياق 

العالقات الحميمية.

مامرسات تربية األطفال
ميكن أن نستنتج من نظرية التعلق أن مامرسات الوالدين وسلوكياتهام يف أثناء 

تربية طفلهام قد تؤثر عىل قابليته للقلق، وقد تضافرت جهود بحوث كثرية لدراسة 



171

ما أصول ارتقاء القلق؟

هذا املجال. وقد وجدت أن هناك بعدين مميزين للمعاملة الوالدية قد يؤثران عىل 

ارتقاء القلق وهام: )أ( القبول واملساندة مقابل الرفض و)ب( منح االستقالل النفيس 

الذايت مقابل الضبط النفيس املفرط. فكالهام ميثل بعدا ثنايئ القطب، فيه مامرسات 

إيجابية من جانب الوالدين )القبول واالستقالل( يف طريف املتصل، ومامرسات سلبية 

من جانب الوالدين )الرفض والضبط( يف الطرف اآلخر. ويشري رفض الوالدين ضمنا، 

إىل انخفاض مس��تويات الدفء الوالدي، واالستحس��ان، والحامس لالس��تجابة )أي 

برود ورفض وعدم الحامس لالس��تجابة(. وقد توصل مس��تويات الدفء املنخفضة 

أو مس��تويات النقد املرتفعة، الرس��الة للطفل بأن العامل غري آمن وأنه لن ُيسانرَد يف 

مواجه��ة التحديات. ويكون رفض الوالدين افرتاضي��ا لتقويض تنظيم االنفعال لدى 

األطفال عن طريق زيادة الحساسية للقلق.

ويف مقابل ذلك، يش��تمل الضبط الوالدي عىل التنظيم املفرط ألنش��طة وروتن 

األطفال، كام يشتمل عىل تشجيع اعتامد األطفال عىل الوالدين، وكذلك يشتمل عىل 

 .)Moore, Whaley, & Sigman, 2004( تعلي��امت لألطفال عن كيفية تفكريه��م

وقد ينقل الضبط الزائد الرس��الة إىل الطفل بأنه غري قادر عىل التعامل مع املواقف 

الجدي��دة أو الصعب��ة، كام ميكن أن يقلل التعلم من خالل تقييد التعرض ملثل هذه 

املواق��ف )Hudson & Rapae, 2004(. وعالوة عىل ذلك، عندما يصل األطفال إىل 

عمر معن، يكون من املناس��ب ارتقائيا بالنس��بة إليهم أن يتصفوا بشكل مستقل، 

ولكن س��يؤدي تحكم الوالدي��ن املفرط إىل كفاءة ذاتية منخفضة، كام س��يزيد من 

القلق لديهم. وعندما مييل اآلباء إىل الضبط املفرط يف س��ياق تعاملهم مع أبنائهم، 

ويف الوقت نفس��ه يكونون مهيئن ارتقائيا ليتصفوا بش��كل مستقل، فسوف يعاين 

األطف��ال من الكفاءة الذاتي��ة املنخفضة، وبالتايل يزداد لديه�م الش��عور بالقل���ق 

)McLeod et al., 2007; Rapee, 2001(. ومن ثم، يزيد تشجيع الوالدين ألطفالهم 

عىل الضبط الذايت واالس��تقالل من إدراكهم لغموض البيئة بش��كل أكرب، مام يؤدي 

إىل الحد من القلق لديهم. واستنادا إىل التقارير االسرتجاعية، فإن الراشدين القِلقن 

يتذكرون آباءهم عموما بوصفهم رافضن ومتحكمن.

وق��د أوضحت عدة دراس��ات أن قل��ق الطفل يرتبط بش��كل كبري بجوانب 

محددة من س��لوكيات ومامرسات تربية الوالدين ألبنائهم. مبا يف ذلك )أ( القبول 
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 e.g., Hudson(الحامية املفرطة مقابل تش��جيع االستقالل )مقابل الرفض و)ب

Rapee, 2004; Whaley, Pinto, & Sigman, 1999 &(.. وق��د أظهرت األبعاد 

الفرعي��ة لرف��ض الوالدين )املتمثل يف االنس��حاب، والنف��ور وانخفاض الدفء( 

والضبط )املشاركة بشكل أكرث واالفتقار إىل منح االستقالل( ارتباطا مميزا بالقلق 

يف مرحلة الطفولة )Mcleod et al., 2007(. فعىل س��بيل املثال، يش��ري البحث 

الخ��اص ببوجلس وميل��ك )2004( إىل أن الضبط ال��ذايت/ والحامية املفرطة من 

جان��ب الوالدين )وبخاصة األب يف املقام أول( ترتب��ط يف الغالب بقلق الطفل، 

ومع أبعاد أخرى أقل من ذلك.

 e.g., Dubi, Rapee, Emerton, &( الحديث��ة  البح��وث  ح��ددت  وق��د 

Schniering, 2008; Fisak & Grills - Taquechel, 2007( الن��امذج الوالدي��ة 

لس��لوكيات القلق باعتبارها عامال والديا آخر من املحتمل أن يسهم يف قلق الطفل. 

ويشري هذا العامل إىل ميل الوالدين لوصف مشكالت األطفال اليومية بأنها مهددة، 

أو خط��رة، أو غ��ري قابلة للحل، أو تش��جيع األطفال عىل عرض املش��كالت بطريقة 

كارثية، أو عقاب الطفل عىل تعبرياته عن سلوكيات التعامل اإليجايب. ويف الواقع، قد 

يش��كل الوالدان القلقان عن غري قصد س��لوكا مفعام بالقلق أو اسرتاتيجيات تعامل 

فقرية لألطفال، إما بسبب تحيزات التفسري السلبي ألحداث البيئة الخاصة بهم، وإما 

اس��تجابة لسلوكيات القلق لدى األطفال )Degnan et al., 2010(. فهذه التحيزات 

والسلوكيات، باإلضافة إىل التأثريات الجينية، تسهم يف عملية دورية تؤدي إىل ارتقاء 

القلق واس��تمراره لدى األطفال. ومع ذلك، مل تتم دراس��ة أي تربير لهذه الفئة بعد 

.)Degman et al., 2010(

وق��د ي��ؤدي كل من الضبط املفرط والرفض إىل الح��د من قدرة الطفل عىل 

استخدام املعلومات بشكل مستقل وذايت وخالق )Krohne, 1980(. فاآلباء الذين 

يفش��لون يف تشجيع أبنائهم عىل حل املشكالت بشكل مستقل، أو الذين لديهم 

ضبط مفرط أو يس��خرون من جهود أبنائهم يف حل املشكالت، أو الذين يقيدون 

تصفات أبنائهم، أو الذين يفش��لون يف توفري مناذج تعامل مناس��بة؛ يش��كلون 

عائقا أمام كفاءة توقعات أطفالهم. وألنه يس��تمر االعتامد عىل سلوك الوالدين، 

فإن القدرة عىل اس��تخدام املعلومات وابتكار األفكار حول املش��كالت الجديدة، 
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ستكون ضعيفة. فالوالدان اللذان يقدمان مكافآت إيجابية متكررة )مثل: الثناء، 

والعائ��د اإليجايب( مييل��ون إىل غرس توقعات ذات آث��ار إيجابية يف أطفالهم، يف 

حن أن اآلباء الذين يقدمون أشكال العقاب السلبية املتكررة أو الشديدة )مثل، 

العقاب الجس��دي والتوبيخ اللفظ��ي واالنتقاد(، سيغرس��ون توقعات ذات آثار 

س��لبية يف أوالدهم. فنتيجةرَ للدرجة العالية من قيود الوالدين والعائد الس��لبي 

التي غالبا ما يعاين منها األطفال القلقون خالل التنشئة االجتامعية الخاصة بهم، 

س��وف يطورون توقعا نظريا بأن األشخاص اآلخرين املحيطن بهم سريدون عىل 

سلوكياتهم بشكل سلبي. فاألطفال القلقون يتوقعون أن يقابلوا باالنتقاد والفشل 

بعد أن يبذلوا جهودهم يف حل أي مشكلة، مام يؤدي إىل توقعات قوية لعواقب 

منفرة للمواقف التي تهدد األنا.

وقد دعمت الدراس��ات اإلمربيقية الرأي الذي يفيد بأن آباء األطفال القلقن 

يتحكمون يف س��لوك أوالدهم بش��كل مفرط، وأنهم أكرث رفض��ا، وأقل حميمية 

معهم. وقد اس��تعرض رايب الرتاث البحثي )1997( بشأن تربية األطفال يف عالقته 

بالقلق )واالكتئاب(، واس��تخلص أن هناك أدلة ثابتة لدعم االستنتاج بأن مشاعر 

القلق الحالية ترتبط بالضبط الوالدي املدرك، وكذلك رفض الوالدين املدرك أيضا. 

فعىل س��بيل املثال، أظهرت ميس��ري وبيدل )1994( أن املس��تويات املرتفعة من 

ضبط األسة ترتبط باملس��تويات املرتفعة من القلق، فضال عن انخفاض الكفاءة 

الذاتية املدرك.

وق��د يكون بع��ض العوامل األخرى أيضا مهام. فق��د درس فيكتور، وبرنات، 

وبرنش��تاين ول��ن )2007( 61 طفال ت��رتاوح أعامرهم ما ب��ن 7 و11 عاما ممن 

يعان��ون من اضطراب��ات القلق. وأظهرت البيانات أن أعىل متاس��ك أسي يرتبط 

يف األس��اس باالنخف��اض الكب��ري لقلق الطف��ل يف مرحلة ما بع��د العالج. وعىل 

وج��ه التحديد، فق��د ذكر أن اآلباء الذين لديهم أس منخفضة التامس��ك، تكون 

مس��تويات الضغط واالضطراب الوالدي عالية مقارن��ة باآلباء الذين لديهم أس 

مرتفعة التامسك. وأشار بيليج بوبكو ودار )2001( أيضا إىل أن كل متاسك أسي 

مفرط – أي الحامية املفرطة مقابل االنفصال – قد يؤدي إىل سلوك يترّسم بالقلق 

ل��دى األطفال واملراهقن. وعالوة عىل ذلك، فقد يؤدي الس��لوك الوالدي أدوارا 
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متعددة بحس��ب الس��ياق الذي يحدث فيه، مثل مرحلة من مراحل االرتقاء أو 

وجود أو عدم وجود مخاطر أخرى أو عوامل الحامية.

وق��د قام ش��وربيتا وبارلو )1998( بتلخيص مجموعة من األدلة، وأش��ارا إىل 

أن إح��دى الخربات املبكرة مع األحداث التي ال ميكن الس��يطرة عليها قد تكون 

مبنزلة املس��ار الرئييس لنشأة القلق. ويرتبط املعنى املبارش لتضاؤل الضبط خالل 

مرحلة الطفولة عادة مع التعبري الفوري عن القلق. وقد يضع تاريخ نقص القدرة 

ع��ىل الضبط، الفرد يف خطر نهايئ تجاه خربة القلق املزمن من خالل تعلم كيفية 

معالجة األحداث باعتبارها خارج نطاق قدرة الش��خص عىل الضبط. ويف املقابل، 

قد يزيد تش��جيع الوالدين لألطفال عىل الضبط الذايت لألطفال واستقاللهم، من 

إدراك الطف��ل للغم��وض الزائد يف البيئة مام يؤدي إىل تناقص القلق. وتكش��ف 

إح��دى مراجعات الدراس��ات الحالية ل��دى عينات من الجمهور الس��وي )غري 

االكلينييك( عن االرتباط بن حجم الضبط والرفض من جانب، والقلق من جانب 

آخ��ر، وهذا االرتباط يرتاوح ما ب��ن 0.2 وRapee, 1997( 0.3(. ومن املرجح أن 

يكون للمزيج من الحامية الوالدية املفرطة والرعاية املنخفضة، التي سامها باركر 

)1983( الضبط غري العاطفي، التأثري السلبي األكرث اتساقا يف تنشئة األطفال. أي 

أن الطف��ل ق��د يكون يف خطر متزايد بس��بب القلق، باإلضاف��ة إىل االضطرابات 

د كال املس��ارين الخاص��ن بالضبط، تاركن للطفل  العاطفي��ة األخرى عندما ُيحدرَ

درجة قليلة جدا من الحرية يف أن يكون لديه سلوك يترّسم باالستقاللية. خصوصا 

أن أثر املسؤولية املنخفضة من قبل الوالدين، الذين يقيدون ويقيضون بدورهام 

الخيارات الس��لوكية ألطفالهم، له آثار واضحة يف ارتقاء شعور الطفل بأن األمور 

ليس��ت تحت سيطرته أو س��يطرتها، مام يؤثر عىل طبع القلق الخاص به أو بها. 

وميكننا أن نتصور أن األطفال الذين نشأوا يف مؤسسات الرعاية مثل دور األيتام، 

يعانون أيضا من خطر الضبط غري العاطفي.

ومع ذلك، يعد التناقض يف سلوك الوالدين أحد عوامل الخطر األخرى بالنسبة إىل 

ارتقاء القلق يف مامرس��ة الوالدين للتنشئة االجتامعية )Krohne, 1980(. فالتناقض 

يف س��لوك الوالدين ينطوي عىل مدح للطفل لقيامه بس��لوك مع��ن )مثل أداء أحد 

األنش��طة االجتامعية تطوعا بعد ساعات اليوم الدرايس( يف إحدى املرات، ومعاقبته 
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عىل أداء النش��اط نفسه يف مرة أخرى. ويؤدي س��لوك الوالدين املتناقض إىل شعور 

األطف��ال بالعجز الذايت، حيث تصل بهم الحال إىل االعتقاد بأنهم ال يس��يطرون عىل 

عواق��ب ردود األفع��ال الخاصة بهم. وع��الوة عىل ذلك، فإن التناقض يف س��لوكيات 

الوالدين يس��هم يف زيادة غموض البيئة، التي تعترب يف حد ذاتها أحد عوامل الخطر 

املهم��ة يف ارتقاء القلق ل��دى األطف��ال )Krohne, 1980(. ويف ظل ظروف التهديد 

الغامضة أو املربكة، ال ميكن للطفل بس��هولة أن يحدد أو ينفذ السلوكيات التكيفية 

الت��ي يحتمل أن تكون متاحة للتعامل مع هذا الخطر. فالنتائج اإلمربيقية التس��اق 

الوالدي��ن متعارضة إىل حد ما. وقد وجد كورن )1992( أن التناقض يف تربية الطفل، 

باإلضافة إىل عائد الوالدين الس��لبي وميلهم إىل الضبط يرتبط بالقلق. وعىل النقيض 

من ذلك، فش��ل روزنت��ال )1990( يف الوص��ول إىل عالقة ذات دالل��ة إحصائية بن 

التناق��ض والقلق ل��دى األطفال، وذلك يف العينة اإلكلينيكي��ة املكونة من 450 طفال 

مضطربا وأمهاتهم.

وقد تكون الدراس��ة التفصيلية لكيفية تفاعل اآلباء مع األطفال مفيدة أيضا. 

فقد الح��ظ هريمان وتري الك وماي��س )1972( التفاعالت ب��ن الطفل ووالديه، 

وذلك يف مجموعة من األطفال ممن ترتاوح أعامرهم بن 9 و 10 سنوات، وذلك 

يف أثن��اء أدائهم العديد من املهام املعرفية. وتب��ن أن اآلباء الذين لديهم أطفاٌل 

قِلق��ون قدموا ألطفالهم قليال من املس��اعدة البناءة، ورفض��وا أن يولوا أطفالهم 

مزي��دا من االهتامم، كام اتجه��وا إىل حجب التعزيز بع��د وصولهم إىل الحلول 

الصحيحة، وافتعلوا أشكاال من التوتر أكرث سلبية وأقل إيجابية. وعىل النقيض من 

ذل��ك، فقد لوحظ أن الوالدين الذين لديهم أطفال يترّس��مون بالقليل من القلق 

يساعدون أبناءهم عىل تعلم االستجابات املوجهة للمهمة واالسرتاتيجيات املبنية 

عىل الحل الفعال للمشكالت، كام علموا أطفالهم كيف يعتمدون عىل مواردهم 

الذاتية بدال من االعتامد عىل مس��اندة الكبار، وعمل��وا كذلك عىل تقليل التوتر 

الكام��ن لدى أبنائهم بطريقة أكرث إيجابية. وأكد هوك )1992( هذه النتائج من 

خالل مالحظة تبادل الس��لوك التواصيل املنفر بن 59 أما وأطفالهن ممن ترتاوح 

أعامرهم بن 8 و14 س��نة خالل فرتة 30 دقيقة يح��ايك فيها األطفال أمهاتهم يف 

األعامل املنزلية. وشملت الس��لوكيات التواصلية املنفرة التعبري عن االنزعاج، أو 
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خيبة األمل، أو الغضب فيام يتعلق بسلوك الطفل؛ كام شملت تجاهل محاوالت 

األطفال للمس��اعدة؛ وكذل��ك إلقاء اللوم ع��ىل الطفل ألنه ق��ام بإحدى املهام؛ 

باإلضاف��ة إىل تقييد الطفل ومراقبته. فارتبطت أفع��ال األم املنفرة بقلق الطفل 

بدرجة متوسطة.

وأخ��ريا، فإن تحليل التحليل الحديث )Mcleod et al., 2007( أعطى إحساس��ا 

بأهمية أس��لوب الوالدين بالنس��بة إىل قلق الطفولة. وبنرَّ التحليل أن املامرس��ات 

الوالدية ال متثل س��وى 4 يف املائة من التباين يف قلق الطفل. وكان متوس��ط حجم 

التأث��ري املرجح هو 0.21 بالنس��بة إىل االرتباط بن قل��ق الوالدين من جانب وقلق 

الطفولة من جانب آخر، األمر الذي يعكس العالقة االرتباطية املوجبة بن أس��اليب 

املعامل��ة الوالدية وارتفاع القلق لدى الطفل. وأش��ار التحلي��ل أيضا إىل أن الضبط 

األبوي يرتبط قليال، بالقلق بشكل أكرث قوة من الرفض الوالدي )أحجام التأثري 0.20، 

0.25 عىل التوايل(. كام ارتبطت املس��تويات العليا من دفء الوالدين ومنح الضبط 

الذايت مع أقل مس��توى من القلق لدى األطفال، وكذلك ارتبط أعىل املستويات من 

انس��حاب الوالدين والنفور وعدم املش��اركة بقلق األطفال. وتش��ري البيانات إىل أن 

وجود النفور واالنس��حاب أو أحدهام قد يكون ل��ه تأثري أكرب عىل القلق من غياب 

الوالدي��ة اإليجابية )مثل: الدفء(. وأظهرت بع��ض األبعاد الفرعية لألبوة واألمومة 

أيض��ا )مث��ل، منح الضبط الذايت الذي ميثل 18 يف املائة م��ن تباين القلق يف مرحلة 

الطفولة(، عالقة أقوى بالقلق يف مرحلة الطفولة أكرث من غريها )مثل، الدفء الذي 

ميث��ل أقل من 1 يف املائة م��ن التباين(. وخلص الباحثون إىل أن��ه نظرا إىل االرتباط 

املتواض��ع بن قلق اآلباء من جانب وقلق الطفل من جانب آخر، فإن فهم أس��باب 

القل��ق لدى األطفال يتطلب تحديدا للعوامل الخاص��ة بالوالدين والتي متثل الجزء 

األكرب م��ن التباين. وكقاعدة عامة، ترتبط املس��تويات العليا م��ن الخلل الوظيفي 

.)Drake & Kearney, 2008( لألسة بالقلق يف مرحلة الطفولة

ميكننا اآلن اإلجابة عن الس��ؤال الذي طرحناه س��ابقا عىل نحو مترسع. فنتائج 

البحوث تشري إىل عدد من اسرتاتيجيات اآلباء التي قد تستخدم لرفع القلق، مثل:

l كن باردا تجاه الطفل.

l قم بعمل منوذج للسلوكيات القلقة.
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l ابحث يف كثري من األحيان عن خطأ قام به الطفل.

l ال تساعد الطفل أو الطفلة يف إيجاد حلول للمشكالت الصعبة.

س��تتعارض مثل هذه الس��لوكيات مع التعلق اآلمن. وتقيض إحدى االسرتاتيجيات 

األكرث تقدما )عدم االتس��اق( بتقديم عائد س��لبي بشكل ال ميكن التنبؤ به. فيجب أن 

تكون أنش��طة الطفل مح��دودة مبا تفرضه توقعات الوالدين؛ فإذا فش��ل يف تنفيذ ما 

كلف به، فاألمر سيان. وينبغي أن يسعى أفراد األسة إىل أن تسلك كام لو كانوا أفرادا 

منفصلن. وبطبيعة الحال، إذا أراد الوالدان أن يكون طفلهام ذا مس��توى منخفض من 

القلق، فينبغي عليهام أن يش��جعا املامرسات املعاكسة. ويف كلتا الحالتن، وعىل الرغم 

من ذلك، سيكون السرتاتيجيات الوالدين تأثري محدود؛ وسيبقى القلق متأثرا بالجينات، 

ومن خالل االستكشافات الفريدة الخاصة بالطفل عن البيئة، ومن خالل اآلثار املعتدلة 

مثل الخربات مع األقران، ومن خالل التفاعالت املتعددة للجينات والبيئة.

القلق يف السياق: البيئة املدرسية
هناك مكان��ان فقط يف العامل يكون الوقت فيهام له األس��بقية يف 

العمل الذي يتعني القيام به. وهام املدرسة والسجن

)وليام غالرس(

وحتى هذه النقطة، فقد ناقشنا القلق باعتباره سمة شخصية عامة. وعىل الرغم 

من ذلك، وكام س��بق أن ناقش��نا يف الفصول الس��ابقة، فإن فهم القل��ق يتطلب منا 

يف كث��ري من األحيان أن ننظر داخل س��ياقات معينة، مث��ل التهديدات املختلفة التي 

تشكلها االختبارات واالمتحانات، والضغوط االجتامعية، واإلرهاب. ليس لدينا مساحة 

لدراس��ة كيف تعمل كل هذه األش��كال املختلفة عىل ارتقاء القلق، ولذا فإننا س��وف 

نركز عىل س��ياق واحد جرت دراس��ته عىل نطاق واس��ع: وهو البيئة املدرسية. حيث 

ع املواقف التقوميية االجتامعية عىل نحو أكرث تواترا يف السياقات املدرسية، وهي  ُتشجرَّ

الركيزة األساس��ية من أي مكان عميل آخر خالل مرحلتي الطفولة واملراهقة املبكرة. 

ونتيجة لذلك، يتوقع أن يكون املناخ يف املدرسة والفصل الدرايس عامال مهام يف إثارة 

.)Zeidner, 1998( قلق الطالب يف السياقات التقوميية واستمراره
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وقد ربط أكرث التفس��ريات النظرية الخاصة بقلق الطالب، االستجابة االنفعالية 

بدافعية الطالب. وكان املصدر األكرث وضوحا للقلق هو الفش��ل – أو الفشل املتوقع 

– يف العمل األكادميي. وذلك عىل النحو الذي ناقش��ناه يف مراجعتنا األولية ملختلف 

أش��كال القلق التقوميي يف الفصل األول )انظر أشكال القلق الرئيسية(. وعىل الرغم 

من ذلك، تش��كل املدرس��ة تهديدات وتحديات إضافية. فقد يك��ون الطالب أيضا 

قلقا بش��أن العالقات االجتامعية مع اآلخرين، األمر الذي يعكس الدافعية لكس��ب 

األصدقاء، وتكوين ش��عبية، وتجن��ب التعرض للمعاملة القاس��ية. وحتى اآلن، تعد 

توقع��ات الوالدين أح��د املصادر املحتملة األخ��رى للقلق، إذا ما نظ��ر إىل التقدم 

باعتباره أقل من تطلعات الوالدين.

ارتب��ط العمل املبكر يف هذا املجال بالنظرية املؤثرة الخاصة بدافعية اإلنجاز يف 

الس��تينيات من القرن املايض، والتي أشار إليها أتكنسون وفيذر )1966( حيث عمال 

عىل التمييز بن االقرتاب من النجاح والبعد عن الفشل باعتبارهام اتجاهن دافعين 

رئيس��ين لألطفال. وقد ينظر إىل القلق بشكل واسع باعتباره أحد نواتج الخوف من 

الفش��ل. ومييل األطفال الذي��ن لديهم هذه الدوافع إىل تجنب املهام التي تش��كل 

تحديا وتفضيل املهام السهلة أو املهام الصعبة )التي ميكن أن يعزى الفشل فيها إىل 

صعوبة املهمة، ال بسبب اإلخفاقات الشخصية(.

وغالبا ما تتشكل البحوث الحديثة من خالل تفسريات أكرث تفصيال عن مختلف 

أشكال الدافعية التي ميكن أن تقود تعلم الطالب. وقد اقرتح إليوت )2005( منوذجا 

ع��ىل صيغة »2×2« يصل ما بن بعدين دافعين رئيس��ين. مييز األول، وهو ش��بيه 

لنموذج أتكنس��ون وفي��ذر )Atkinson & Feather, 1966( بن االقرتاب والتجنب 

باعتبارهام توجهن دافعين رئيسين. وتتوافق الفكرة أيضا مع نظريات علم النفس، 

التي نوقش��ت يف الفص��ل الثالث )املنظ��ورات البيولوجية: املنظ��ورات البيولوجية 

العصبية الوظيفية(، والتي متيز أنظمة املخ لالقرتاب )املكافأة( والتجنب )العقاب(. 

أما التمييز الثاين، فهو بن اإلتقان وأهداف األداء. فالطفل قد يكون مدفوعا باهتامم 

داخيل للمهم��ة والتحدي املتمثل يف إتقان مطالبه��ا، أو مدفوعا بالحاجة إىل تلبية 

بعض معايري األداء أو الحصول عىل أعىل مكافأة خارجية )مثل، الحصول عىل تقدير 

امتياز(. وبالتايل، فإن منوذج 2×2 مييز أربعة أنواع من أهداف اإلنجاز:
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l االق��رتاب من اإلتقان )مثل، أريد أن أتعلم م��ن هذا الفصل الدرايس 

قدر املستطاع(.

l تجنب االتقان )مثل، أنا أش��عر بالقلق ألين لست ذكيا مبا فيه الكفاية 

لفهم هذا الفصل الدرايس(.

l االقرتاب من األداء )مثل، أريد الحصول عىل أعىل درجة يف الفصل(.

l تجنب األداء )مثل، ال أريد أن أخفق يف هذا الفصل(.

 e.g., McGregor & Elliot, 2002; Pekrun,( وقد أظهرت دراس��ات عدي��دة

Elliot, & Maier, 2009( أن كال من سمة القلق وحالة القلق من االمتحان مرتبطن 

باألداء - أهداف التجنب. وعالوة عىل ذلك، تم اعتبار القلق متغريا وسيطا بن األداء 

- أه��داف التجنب وأداء الطال��ب )Pekrun et al., 2009(. وقد يؤدي الرتكيز عىل 

تجنب الفشل إىل ثقة الطفل من خالل تركيز االهتامم عىل إمكان الفشل، يف مقابل 

التحدي الخارجي للتعلم واملكافآت الخارجية للنجاح.

وق��د توجه انتب��اه بعض املنظرين اآلخرين إىل الدواف��ع الكامنة وراء األهداف 

األكادميية املبارشة. حيث رأى ساراس��ون ودايفيدس��ون واليت��ول وويت وريوبوش 

)1960( أن الطف��ل ميتل��ك دافعية لتجنب رفض الوالدين املحتمل بس��بب ضعف 

األداء، وذلك يف إطار النظرية الدينامية النفس��ية. حيث إن االعتامد املفرط للطفل 

عىل الوالدين يف الحصول عىل املوافقة والدعم يؤدي إىل الخوف الشديد من الفشل، 

باإلضافة إىل العداء الالش��عوري. وميكن نق��ل االنفعاالت املامثلة إىل املعلمن. وأكد 

هي��ل )1972( أيضا دور حساس��ية الطفل التي يجري تقييمه��ا وانتقادها من قبل 

الكبار يف القلق. فالتقييامت من أقرانهم تصبح مهمة بشكل متزايد أيضا بن األطفال 

األكرب س��نا. فاألطفال القلقون مييلون إىل تجنب املواقف التي يحتمل أن يكون فيها 

انتق��ادات مرتفعة، فهم مييلون إىل ترك مثل ه��ذه املواقف يف أقرب وقت ممكن. 

وع��ىل النقيض من ذلك، فإن األطف��ال الذين لديهم مس��توى منخفض من القلق، 

يكون��ون متجاوبن مع املكون املعلومايت ل��ردود أفعال الكبار، بدال من الهاديات أو 

السياقات االجتامعية التي يتم فيها صنع ردود األفعال.

يف الج��زء التايل، س��نناقش عددا من األبع��اد املهمة للبيئة املدرس��ية، التي قد 

تساعد يف تشكيل السلوكيات املترّسمة بالقلق واإلبقاء عليها لدى الطالب.
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املناخ التنافيس

قد تعزز بيئة الفصول املدرسية ذات القدرة التنافسية والتقوميية العالية، هذا 

التوج��ه غري الصحي بن الطالب، ال��ذي تصبح املحاولة فيه للتفوق عىل الطالب 

 Church, Elliot, &( اآلخرين أكرث أهمية من التفوق يف املواد الدراسية نفسها

Gable,2001(. وحيث إن الطالب القلقن يتهيبون بالفعل من الفشل، فإن تأكيد 

 .)Pekrun et al.,2009( التفوق عىل اآلخرين يجعل عواقب الفش��ل أكرث تدمريا

فالطالب الذين ال يؤدون بشكل جيد يف مثل هذه البيئة التنافسية غالبا ما يرون 

أنفس��هم فاش��لن ويفكرون يف ضعف األداء الخاص بهم، ب��دال من الرتكيز عىل 

املهمة املكلفن بها. وأظهرت دراسة قام بها هارتر وويتسيل وكواليسيك )1987( 

عىل طالب يف الصفوف من الس��ادس إىل الثامن أن الط��الب الذين ينظرون إىل 

بيئتهم املدرسية بأنها تنافسية وتقوميية بشكل متزايد يف طبيعتها، يصبحون أكرث 

 Church et al.,( قلقا. وأش��ارت دراس��ة أخرى أُجريت عىل الطالب الجامعين

2001(، إىل أن وجود تركيز عىل التقويم املقرتن بالقس��وة س��يؤدي إىل توجهات 

أهداف تجنب األداء.

وتتنبأ صياغات توقع القل��ق )Pekrun, 2009a,2009b(، بأن قوة ردود أفعال 

الطالب القلقن لس��ياقات الفص��ل الدرايس التقوميية، س��تكون وظيفة معقدة من 

اإلدراكات والتقييامت الخاصة بكل م��ن املظاهر املوضوعية لبيئة الفصل الدرايس، 

والعوامل املعرفية، مثل التوقعات بشأن النتيجة. ووفقا لذلك، ميكن للمناخ الخاص 

بالفص��ل ال��درايس أن يعزز القل��ق يف نفوس الطالب من خ��الل الحد من توقعات 

النجاح للمهام األكادميية املحددة، أو من خالل تقديم نتائج الفشل باعتبارها سلبية 

للغاية، أو من خالل تناقص الضبط املدرك للنتائج.

وبحث بيك��رن )1985( العالقات ب��ن املخططات املعرفية املرتبطة بالفش��ل، 

ومناخ الفصول الدراس��ية، والقلق يف عينة كبرية )ر=798( من الطالب األملانين من 

الصف الس��ادس. فكان الطالب الذين ينظرون إىل بيئة الفص��ل الدرايس باعتبارها 

تنافس��ية، والطالب الفوضويون الذين يقولون إنهم قد حصلوا عىل عقاب أكرث من 

املس��اندة من قبل مدرسيهم، والذين يدركون أن مدرسيهم يضغطون عليهم بشكل 

غري معقول ليؤدوا جيدا يف املدرسة، مييلون إىل إظهار مستويات مرتفعة من القلق. 
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وق��د عمل املعلمون عىل تعزيز البيئة التنافس��ية لدى الط��الب من خالل املقارنة 

املتك��ررة بن أداءاتهم، ومن خالل منح االمتي��ازات لألطفال األذكياء، أو منح جوائز 

ألفضل أداء يف الفصل. فهذه الس��لوكيات تزيد بدورها، من أهمية القدرة كعامل يف 

حياة الفصل كام تزيد من التأثري الس��لبي املرتبط بالفشل. وباملثل، أظهرت بيانات 

إحدى الدراس��ات الطولية )شوارزر، والنج، 1983( أن مناخ الفصول الدراسية، يتنبأ 

ب��كل من القلق م��ن االمتحانات املتزامن��ة والقلق من االمتحانات املس��تقبلية يف 

مختلف املراحل الدراسية. وشملت منبئات القلق النوعية يف هذه الدراسات إدراك 

ضغوط اإلنجاز والتنافس الخاصة بالطالب يف الفصل الدرايس )باإلضافة إىل »فوىض 

الفصول الدراسية«(.

التوجه التقوميي واملامرسة

تش��ري مجموعة من الدالئل إىل أن منوذج املعلم املسيطر فيام يتعلق بتقييم 

أداء الطفل يف الفصول الدراسية يؤثر يف دافعية األطفال واإلدراك الذايت الخاصة 

مون وفقا ملعاي��ري مرجعية فردية )أي  به��م. وبالتايل، يظهر األطف��ال الذين يقورَّ

بأدائهم السابق(، خوفا قليال من الوقوع يف الفشل، كام يظهرون تحديدا ألهداف 

مون وفقا  أكرث واقعية، وإس��هاما قليال للقدرة املنخفضة مقارنة بأولئك الذين يقورَّ

 .)Boggiano & Ruble, 1986( ملعايري مرجعية خاصة بجامعة الفصل الدرايس

وتج��در اإلش��ارة إىل أن املعلمن الذي��ن يضعون معايري عالية بش��كل مفرط أو 

ينتقدون طالبهم بقس��وة، شأنهم ش��أن الوالدين، فهم أكرث عرضة لتعزيز القلق 

لدى طالبهم م��ن املعلمن اآلخرين )Wigfield & Eccles, 1990(. وميكن ملثل 

هذه املامرس��ات التقوميية، مثل التأكيد عىل الدرجات بالشكل الحريف، أن تعزز 

الرتكيز عىل مفاهيم القدرة والتناف��س الخاص بها، وكذلك املقارنات االجتامعية 

والتقيي��امت الذاتي��ة الس��لبية الخاصة بها، الت��ي قد تثري القلق ل��دى األطفال 

)Wigfield & Eccles, 1990(. فمث��ل ه��ذه االهتاممات تكون بارزة عىل نحو 

خاص يف املامرس��ة الرتبوية الحديثة، والتي تؤكد بش��كل متزايد أهمية االختبار 

املقنن من خالل مبادرات مثل مبادرة »عدم ترك أي طفل« يف الواليات املتحدة. 

وس��نرتك األمر للقراء للحكم عىل ما إذا كان القل��ق هو ما يصاحب رفع املعايري 
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التعليمية بشكل مؤسف، عىل الرغم من كونه رضوريا، أو ما إذا كان قلق الطالب 

هو عالمة عىل أن االختبار املقنن هو تأكيد مبالغ فيه يف التعليم املعارص.

املقارنات االجتامعية
تس��مح عملية املقارنة االجتامعي��ة، التي تقاررَن فيها إنج��ازات املرء مبعايري 

إح��دى املجموعات املرجعية ذات املغزى، مبراجعة سيعة ملوقع املرء النس��بي 

فيام يتعلق باألفراد املستهدفن )Suls & Wheeler, 2000(. فاملقارنة االجتامعية 

تس��اعد عىل تش��كيل مفاهيم املرء الذاتية الخاصة بالق��درة واإلنجاز، والتي قد 

 Regner, Escribe, & Dupeyrat,( تؤث��ر، بدورها، ع��ىل االنفعال مثل القل��ق

Suls, Martin, & Wheeler, 2002 ;2007(. إن نظري��ة املقارن��ة االجتامعي��ة 

تش��ري إىل أن األطف��ال الذين يعتق��دون أنهم أكفاء بالنس��بة إىل أقرانهم ينبغي 

عليهم أن يشعروا بأنهم أكرث إيجابية وأن يكون شعورهم بالقلق أقل من أولئك 

الذي��ن يعتقدون أنهم أقل كفاءة من أقرانه��م. فقد يؤثر األقران عىل القلق من 

خالل وضع الح��د األدىن من املعايري املتوقعة لألداء األكادميي، أو من خالل نقل 

الحكم بشكل فعيل عىل أداء أقرانهم، أو من خالل السخرية واإلهانة التي تلحق 

بالطالب عندما يفشلون يف تلبية املعايري الخاصة باملجموعة. وألن الفصل الدرايس 

الخ��اص بالطالب عادة ما يعمل وفقا للمجموعة املرجعية البارزة بالنس��بة إىل 

عمليات املقارنة االجتامعية، فإنه من البديهي أن يعاين الطالب ذوو الرتبة األقل 

 Zeidner &( من الجامعة املرجعية من انخف��اض مفهوم الذات وارتفاع القلق

Schleyer, 1999(. وع��ىل النقيض من ذلك، فمن املتوقع أن يرى الطالب الذين 

يحققون مستويات أعىل من املتوس��ط، أنفسهم كأشخاص ذوي كفاءة، وبالتايل 

يقيمون العمل األكادميي عىل أنه تحٍد أكرث من كونه تهديدا.

وع��ىل الرغم من ذلك، ق��د يكون هناك بعض االس��تثناءات من التعميامت 

املش��ار إليها. فعىل س��بيل املثال، قد ال يتيح أداء الطالب األعىل من املتوس��ط 

يف س��ياقات الوضع املتدين، مثل الفصول الدراس��ية داخ��ل املدينة ذات املكانة 

املنخفضة، تعزيز مفهوم الذات األكادميي بش��كل خ��اص. وبالعكس، فإن األداء 

املتواضع أو حتى األداء األقل من املتوسط يف بعض السياقات الشديدة االحتياج 
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)مثل، مدارس النخبة أو الربامج( قد ترتبط مع التقييم الذايت اإليجايب ومستويات 

القل��ق املنخفضة. وعالوة عىل ذل��ك، فإنه ليس من املس��تبعد أن يواجه بعض 

الط��الب األذكياء نس��بيا خربة القلق ألنه��م يقارنون أنفس��هم باملعايري املرتفعة 

للغاية لجامع��ة النخبة )مثل الطالب املوهوبن(، يف ح��ن أن الطالب األقل من 

املتوسط قد يشعرون بقليل من القلق، وكثري من الراحة عندما يقارنون أنفسهم 

مبنخفيض اإلنجاز.

وتش��ري نتائج البح��وث إىل أن الخربات االجتامعية أو املدرس��ية التي تجعل 

املقارنات االجتامعية أكرث بروزا، ترفع القلق، الس��يام عند خفض املكانة النسبية 

 Suls & Wheeler, 2000;( للم��رء يف الجامع��ة املرجعي��ة الخاصة ب��ه أو به��ا

Wigfield & Eccles, 1990(. ووفق��ا لذلك، فإن االنتقال بن املدارس االبتدائية 

واإلعدادي��ة نفس��ها يكون يف كثري م��ن األحيان مصدرا مه��ام للتهديد التقوميي 

للطالب )Wigfield & Eccles, 1989(. وهو كذلك ألن املدرس��ة تواجه يف كثري 

من األحيان تغريا يف هذه النقطة، حيث ينتقل األطفال غالبا من املدارس األصغر 

إىل امل��دارس األكرب، كام أنهم يعيش��ون خربة التجمع، ويتعاملون مع مدرس��ن 

مختلفن وزمالء دراس��ة غري متجانس��ن لكل مادة، كام أنهم يصنفون يف فصول 

عىل نحو أكرث رصامة. فهذه التغريات تجعل البيئة املدرس��ية غري شخصية، وأكرث 

تهديدا، وغري مرضية لكثري من الطالب عندما ميرون بتغريات نفسية كبرية. وعىل 

نفس املنوال، ميكن للطالب الذين يلتحقون مبس��ار رفيع املستوى يف املدرسة أن 

يواجهوا وقتا صعبا، ويواجهوا قلقا أكرب خاصا باالمتحان، وهم كذلك غري مرحبن 

بعمليات املقارنة االجتامعية.

 وقد عمدت سلس��لة من الدراس��ات، التي أجراها موشية زايدنر وزمالؤه يف 

 Goetz, Praekel, Zeidner, & Schleyer, 2008; Praekel, Zeidner,( العمل

Goetz, & Schleyer, 2008; Zeidner & Schleyer, 1999(، إىل فحص تأثريات 

املتغ��ريات البيئية واملوقفية عىل القلق. واخترب أحد هذه البحوث تأثري الجامعة 

املرجعي��ة أو جامعة املقارنة، والتي غالبا ما تس��مى »تأثري الس��مكة الكبرية يف 

 Marsh et al., 2008; cf. Pekrun, Frenzel, Goetz, &( »الربك��ة الصغ��رية

Perry, 2007; Seaton, Marsh, & Craven, 2009(, ع��ىل القل��ق ومفه��وم 
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الذات األكادميي. وتفرتض نظرية الجامعة املرجعية أن يجري تش��كيل املفاهيم 

الذاتية يف املواقف التعليمية، مثل مفهوم الذات واملعارف الذاتية التقييمية، من 

خالل عملي��ة املقارنة االجتامعية. وبالتايل، يقارن الطالب الس��امت واإلنجازات 

الخاص��ة بهم مع الجامعات املرجعية، كام يس��تخدمون هذا االنطباع النس��بي 

كأساس لتكوين ثقتهم بأنفسهم والتوصل إىل استنتاجات حول الوضع األكادميي 

نِتج من املقارنة االجتامعية ونظرية  واالجتامعي. وكان الفرض املركزي الذي اس��تُ

املجموع��ة املرجعي��ة، هو أن الط��الب املوهوبن امللتحقن بفص��ول املوهوبن 

الخاصة، سينظرون إىل قدرتهم األكادميية وفرص النجاح الخاصة بهم التي ُتقاررَن 

بش��كل أقل إيجابية من الطالب املتواجدي��ن يف فصول من ذوي القدرة العادية 

واملختلطة. وستعمل تلك اإلدراكات الذاتية السلبية بدورها عىل انكامش مفهوم 

الذات الخاص بالطالب، وكذلك رفع مستويات القلق التقوميي لديهم، مام يؤدي 

إىل االكتئاب يف الفصول الدراسية.

وق��د اخُترِب الفرض عىل عينة قوامها 982 طالبا موهوبا ُس��حبوا من نوعن من 

الفص��ول، هام: )أ( فص��ول خاصة باملوهوبن املتجانس��ن )ن =321 طالبا( و)ب( 

فصول غري متجانس��ة من ذوي القدرات غري املتجانس��ة )ن = 661( شاركوا جميعا 

يف برنامج خالل يوم واحد. وعموما، فإن النتائج دعمت أثر ال� »السمكة الكبرية يف 

الربك��ة الصغرية« عىل القلق ومفهوم ال��ذات األكادميي. فإن كال من القلق ومفهوم 

الذات األكادميي ظهرا كخاصية دينامية تش��كلت يف أح��د جوانبها بفعل عمليات 

املقارن��ة االجتامعية. وكانت كل من مكونات االنزع��اج واالنفعال تجاه القلق من 

االمتح��ان أقل ل��دى األطفال املوهوبن يف الصفوف غري املتجانس��ة منها يف فصول 

املوهوبن املتجانس��ة. ولوحظ أن مفهوم ال��ذات األكادميي كان أعىل لدى األطفال 

املوهوبن املتجانس��ن من أطفال الفصول غري املتجانس��ة. وقد جرى تفسري القلق 

املرتفع من االمتحان يف الفصول الخاصة باملوهوبن املتجانسن من خالل مجموعة 

م��ن العوامل، تضمن��ت توقعات املعل��م وأداءات الط��الب املرتفعة، واملنافس��ة 

العنيفة، والخوف الش��ديد من الفش��ل. وعموما، فإن هذه النتائج تتفق مع نتائج 

البحوث السابقة التي ُتظِهر أن القلق يتباين بتباين التغريات يف الجامعة املرجعية 

االجتامعية للطالب.
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تاريخ الخربات الفاشلة

يش��ري التفكري والبحث الحايل إىل خربات املرء املستمرة واملرتاكمة يف السياقات 

 .)Zeidner,1998( التقوميي��ة باعتبارها محددا رئيس��يا للفروق الفردية يف القل��ق

ووفق��ا لذلك، فإنه ينظ��ر إىل القلق باعتب��اره نتاجا ألحداث اإلنج��از املعينة، مثل 

الفشل الذي يصيب معظم املتعلمن عاجال أو آجال. وعىل األرجح فإن ارتقاء القلق 

لدى األطفال يحدث، س��واء من خالل الخربات املبارشة من الفشل، التي ُتفررَض فيه 

مطالب غري معقولة، وعائد س��لبي، وعقوبات عىل الط��الب، أو من خالل مالحظة 

خربات اآلخرين مع الفشل )مثل اآلباء واألشقاء واألقران، .. إلخ(. فمن خالل الخربة 

املبارشة أو غري املبارشة، يتعلم األفراد أن ربط فكرة التقويم بتقدير الذات املنخفض 

وتوقعات الفشل.

وتعد مفاهيم مثل خربات الفش��ل والتوقيتات الخاصة بها، أساس��ية للنظر 

 .)Wigfield & Eccles, 1989( يف جهودن��ا لفهم القلق الناج��م عن الفش��ل

فع��ىل الرغم من أن املرء ق��د يطور نظريا رد فعل للقل��ق املعمم يف املواقف 

الخطرية جس��ميا أو تقومييا أو اجتامعيا بسبب بعض الخربات »غري املتكررة«، 

يتشكل القلق عموما من خالل الفشل املتكرر يف أثناء مراحل االرتقاء الحرجة، 

م��ام ينتج عنه يف نهاية األمر، تهيب وتخوف ميكن تعميمه عىل كل نش��اطات 

اإلنج��از. ويف حن أن خربة الفش��ل الواح��دة متثل تحديا للتغل��ب عليها، فإن 

الفشل الالحق املستمر يثري القلق الناجم عن اآلثار الضمنية للقدرة املنخفضة. 

وعادة ما يؤدي األداء الضعيف املس��تمر إىل آثار سلبية عىل التوجيه الذايت مع 

مرور الوقت، مام يتس��بب يف أن الشخص الذي فشل مرارا وتكرارا يف األوساط 

األكادميية، س��يمر بخربة الحاالت االنفعالية املنفرة مثل القلق والخزي واإلذالل 

.)Covington & Omelich, 1979(

ويش��ري بحث ه��ل وإيت��ون )Hill & Eaton, 1977( إىل أن األطفال الذين 

ينجح��ون يف املهام املعرفية يتعلمون االق��رتاب من املهام الجديدة الخاصة بحل 

املش��كالت باعتبارها تحديا، كام يتعلمون التعامل عموما وبفعالية مع املواقف 

التقوميية. وعىل النقيض من ذلك، فإن األطفال الذين يتعرضون لفش��ل مستمر 

يف املهام األكادميية، س��يقرتبون من املهام الجديدة مع قدر كبري من القلق، كام 
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س��يطورون اس��رتاتيجيات تعامل غري توافقية، وقد يكونون أكرث دافعية لتجنب 

الفش��ل من االقرتاب من النجاح، وبخاصة عندما يعتقدون أن املهمة التي كانوا 

يش��اركون فيها، تقيم قدراتهم. وكام ذكر س��ابقا، قد يتطابق هذان األس��لوبان 

.)Elliot, 2005( للتعامل مع أهداف التميز – االقرتاب والتجنب - األداء

إن توقيتات خربات الفشل تعد حاليا ذات أهمية حاسمة. وتظهر آثار خربات 

الفش��ل عىل القلق يف ضوء العمر كمتغري معدل. يف حن أن الفش��ل املبكر ليس 

له آثار رئيس��ية عموما عىل توقعات األطفال بالنجاح والقلق يف املستقبل. وبينام 

يكرب األطفال يف الس��ن، يظهر أن الفشل له آثار قوية عىل توقعاتهم يف املستقبل 

وكذلك خ��ربات القل��ق لديه��م )Wigfield & Eccles, 1989(. وبالتايل، فخالل 

سنوات املدرسة االبتدائية، لن يكون األطفال الذين لديهم خربات فاشلة ومفاهيم 

منخفض��ة عن القدرات، قلقن بالرضورة، ذلك ألنه��م يظلون متفائلن حتى بعد 

الفش��ل. وهذا هو املفرتض أن يكون ألن إدراكهم للقدرة يكون غري مميز نس��بيا، 

وكذل��ك ألنهم ي��رون القدرة يف األس��اس باعتبارها غري مس��تقرة بدال من تحمل 

الخاصي��ة الكامن��ة )Nicholls, Patashnick, & Mettetal,1986(. وعىل الرغم 

من ذلك، فخالل منتصف سنوات املدرسة االبتدائية، وعندما يكون إدراك القدرة 

أكرث متايزا وأكرث ارتباطا بأداء املدرسة، قد يعتقد األطفال الذين يفشلون باستمرار 

أن أداءهم ضعيف بسبب عدم وجود القدرة األكادميية، وبالتايل انخفاض قدرتهم 

.)Covington, 1992( املعرفية وتعزيز قلقهم يف مواقف االختبار

الخالصة
اش��تمل هذا الفصل عىل مس��ح للبحوث والنظري��ات املتعلقة بارتقاء أصل 

القلق. وقد ركزنا بش��كل أس��ايس عىل دور العوامل البعيدة، وبصورة أساس��ية 

النشأة البيولوجية، ومامرسات التنشئة االجتامعية األولية، والخربات املدرسية يف 

م ارتقاء القلق بشكل أفضل عىل أنه  ارتقاء القلق كسمة مستقرة نسبيا. فقد يفهرَ

يتش��كل من خالل تكوين فريد من العوام��ل التكوينية، والعائلية، واالجتامعية، 

والتعليمي��ة، والتجريبية. وتتفاعل هذه العوامل ويؤثر بعضها عىل بعض بصورة 

متبادلة لتش��كل مس��ار ارتقاء القلق. وقد أوضح البحث أنه عىل الرغم من أن 
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الش��خصية تبقى مرنة طوال الحياة، فإن هناك درجة ملحوظة من االس��تمرارية 

بن مالمح مزاج الطفل، كاالنفعالية السلبية والكف من جانب، وشخصية الكبار 

من جانب آخر.

وميكننا أن ننظر إىل القلق عىل نطاق أكرث اتساعا باعتباره نتيجة لتفاعل عوامل 

وراثي��ة وبيئية خالل فرتة ارتقاء الطفل )وما بعدها(. ومن خالل هذا التقرير العام، 

فق��د حدد البحث بعض اآلثار األكرث تحديدا ع��ىل القلق. وبدأ علم الوراثة الجينية 

يف تحديد جينات معينة، مثل جن الس��ريوتونن الناق��ل العصبي، الذي يجعل املخ 

حساس��ا للتهديدات. وق��د ركز معظم البحوث التي أجريت ع��ىل التأثريات البيئية 

يف ه��ذا املجال، عىل الس��لوكيات الوالدية الت��ي قد تعزز أو تدم��ر التعلق اآلمن، 

باإلضافة إىل التأثريات االجتامعية والثقافية املحتملة. فرعاية الوالدين، باإلضافة إىل 

اس��تعدادهم للتنازل عن بعض االس��تقاللية للطفل، ستكون أمورا حاسمة يف تقليل 

الشعور بالقلق لديه.

وعىل مس��توى أكرث دقة، ميكننا أن ندرس ارتقاء القلق داخل س��ياقات بعينها. 

وقد اخرتنا قابلية حدوث القلق باملدرس��ة عىل س��بيل املثال. فقد تكون املامرسات 

التعليمية التي تعزز الفش��ل واملنافسة املفرطة والتقويم الصارم، سببا يف رفع القلق 

لدى الطالب. وقد يش��كل تاريخ الفش��ل لدى األفراد يف امله��ام املعرفية، باإلضافة 

إىل ع��دم وجود عائد مس��اند من قبل اآلب��اء واملعلمن، تأثريا قويا بش��كل خاص. 

وكذلك فإن أس��لوب الطفل يف مواقف التفاعل االجتامعي مع الكبار واألقران مهم، 

ك��ام يتضح ذلك من الدراس��ات الخاصة بالقلق االجتامعي. وكام أش��ار ساراس��ون 

وزم��الؤه )Sarason, Sarason, & Pierce, 1990(، فإن��ه عادة ما يس��تغرق األمر 

أكرث من مجرد تاريخ من خربات الفش��ل قبل امليل الكامل الرتقاء القلق لدى الفرد. 

ويف الواقع، يكش��ف كل من البحث واملامرس��ة اإلكلينيكية عن عدد ال بأس به من 

األشخاص القلقن الذين يتصفون بالكفاءة إىل حد بعيد، ونادرا ما يواجهون فشال يف 

 Lazarus &( تحقيق أهدافهم. إن الن��امذج الظاهراتية املعارصة للضغوط والقلق

Folkman, 1984( تش��ري إىل أنه ليس الفش��ل يف حد ذاته هو الذي يسبب القلق. 

عىل العكس، إن ما يهم هو كيفية تعامل الناس مع نجاحاتهم وفشلهم املوضوعي، 

وكيف ينظرون إىل خربة مواجهة مواقف االختبار.
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وبينام أكدت بحوث الضغوط والقلق بشكل تقليدي الدور املحوري للمحددات 

الشخصية والذاتية للقلق يف املواقف املهددة، لوحظ أن مجموعة واسعة من العوامل 

املوضوعية يف البيئة تحتاج إىل أن توضع يف االعتبار يف ضوء أي مجهود سيبذل لفهم 

مصادر ومحددات القلق. وهكذا؛ فإن نقطة البداية املفيدة لتحليل محددات القلق 

هي عىل األرجح مع الخصائص املوضوعية ملواقف التهديد، باإلضافة إىل املعاين التي 

ُتع��زى إىل هذه املواق��ف، مع اهتامم خاص بالتزامن بن تعرض الش��خص للتهديد 

والطبيع��ة الخاصة بالتهديد )مثل، الخطر الجس��مي، والتقييم االجتامعي، إلخ( يف 

سياق معن.
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)مارتن كوفينجتون(

دخلت سو برنار وهي خائفة ومتوجسة إىل 

حد كبري إىل قاعة االمتحان التي تقع يف الطابق 

الثالث من مبنى علم النفس املسمى جروستون. 

وع��ى الرغ��م من دراس��تها الج��ادة والطويلة 

من أجل االمتحان النه��ايئ يف مادة علم النفس 

البيولوج��ي، كانت هذه امل��رأة تتقدم بصعوبة 

م��ع املواد يف أثن��اء الفصل ال��درايس، ووجدت 

أن عل��م النف��س البيولوج��ي صع��ب للغاية، 

وأنه يس��تحيل اس��تيعابه والنج��اح فيه. بدأت 

جهودها يف التعامل م��ع مجموعة مذهلة من 

املصطلحات، واملفاهي��م، والعمليات، واملناهج 

الجدي��دة يف الكتب املتخصص��ة واملحارضات، 

كيف يؤثر القلق يف 
اخملرجات املعرفية؟

5

 
»ق��د يك��ون للقل��ق أيض��ا بعض 
التأثريات األكرث حدة عى الذاكرة«
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كأنها مهمة مستحيلة. وبعد أن تخصصت – بخلفيتها املحدودة جدا يف مجال علوم 

الحياة - يف الفن يف تخصص رئيس املدرس��ة الثانوية، ش��عرت بأن الجزء األكرب من 

املقرر التعليمي يثقل كاهلها. وكانت خائفة ومنزعجة للغاية من احتامل الرس��وب 

يف االمتحان، مدركة أن هذا الفش��ل قد يعني أنه س��يكون عليها أن ترتك قسم علم 

النفس وتغري التخصص.

ويف اللحظة التي س��لم املراقب فيها »س��و« ورقة أس��ئلة االمتحان النهايئ، بدأ 

قلبها يف الخفقان بعنف. ومبجرد أن أكملت ملء بياناتها وقرأت تعليامت االمتحان، 

ب��دأت تتصبب عرق��ا أكرث من املعتاد، وانتاب جس��دها التوت��ر يف كل خلجة منه. 

وق��د وجدت صعوب��ة يف الرتكيز عندما بدأت اإلجابة عن أس��ئلة االمتحان متعددة 

الخي��ارات، ش��عرت بأنه من الصعب الرتكي��ز، وذلك ألنها وجدت فكرها مش��غوال 

باحتامالت الفش��ل. وطرأت عى ذهنها كل بضع ثوان، أفكار غري متصلة باملوضوع 

عملت عى تش��تيت انتباهها أكرث من ذلك، ومع التقدم يف االمتحان، ش��عرت بأن 

س��يطرتها عى األمور تقل ش��يئا فش��يئا، ووجدت أنه من الصعب عليها أن تتمكن 

من التحكم يف مس��توى إثارتها وانزعاجها. فهي اس��تثمرت قدرا كبريا من الطاقة يف 

التعامل مع انفعاالتها والتدخالت املعرفية الخاصة بها. كام حاولت، من دون نجاح 

يذكر، أن تتحكم يف أفكارها املضطربة وتس��يطر عليها. الس��يام أنها وجدت صعوبة 

يف اسرتجاع الحقائق املهمة واملفاهيم التي درستها وحفظتها عن ظهر قلب. ومبرور 

نصف فرتة االمتحان، كان عقلها قد فرغ منه املعلومات وشعرت بالعجز عن اإلجابة 

متام��ا. فبدأت يداها يف االهتزاز، وأصابها أمل يف معدتها، وأخذت تتصبب عرقا. باتت 

»س��و« منزعجة بشدة من اآلثار املحتملة للفشل يف االمتحان، ورأت أنه عى الرغم 

من املجهود الذي بذلته من أجل اإلعداد لالمتحان، فإن فرصتها يف النجاح ال تساوي 

ش��يئا. فأخذت تفكر فيام إذا كان س��يتم فصلها من قسم علم النفس أم ال، وأصابها 

القلق حيال الخيارات املهنية املتاحة لها يف حالة الفش��ل. أرادت »س��و« أن تنهض 

وتغ��ادر قاع��ة االمتحان، بيد أنها كان��ت خجلة وخائفة من القي��ام بذلك. ومبجرد 

أن أكملت االمتحان، قامت بتس��ليم ورقة اإلجابة من دون أن تكلف نفس��ها عناء 

مراجعة اإلجابات ومعرفة ما إذا كانت صحيحة أم خاطئة. فشعرت بأن أداءها كان 

ت يف االمتحان، وأن مصريها الفشل. دون املستوى، وأنها قد قصرّ
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إن الصورة الكئيبة السابقة التي تصف كيف أن القلق أعاق تركيز »سو« وأداءها 

املعريف، لهي مثال حي لخربات العديد من األفراد القلقني. وكام كانت الحال بالنسبة 

إىل »س��و«، يعاين الطالب القلقون تشتيت انتباههم بسهولة يف أداء املهام املعرفية، 

كام يعانون صعوبة يف فهم التعليامت واألسئلة البسيطة نسبيا، وكذلك كانت لديهم 

صعوبة يف تنظيم واس��رتجاع املعلومات ذات الصلة خالل املهمة. ومثل »سو«، فإن 

الطالب الذين يعانون القلق املرتفع يعربون عن قلقهم إزاء نتائج األداء املعريف غري 

املريض، وعن االرتباك من فشل محتمل.

إنه من الصعب حقا أن ننقل األمل واملعاناة والبؤس الذي يعانيه األفراد مرتفعو 

القلق قبل ويف أثناء وبعد الخربات الرئيس��ية املهددة للذات أو الخربات التقوميية. 

فيمكن للقلق أن يؤدي دورا يف تحديد مجموعة واسعة من النتائج واالحتامالت غري 

املواتي��ة، مبا يف ذلك األداء املعريف الهزي��ل، والتحصيل املدريس الضعيف، واالنزعاج 

النف��ي، واعتالل الصحة. يف الواقع، توجد لدى كثري م��ن الناس القدرة عى القيام 

بأداء معريف جيد، بيد أنهم يؤدون أداء ضعيفا بسبب ما ينتابهم من مستويات قلق 

منهك��ة. وقد قام س��بيلربغر )1966( – وهو خبري ش��هري يف أبحاث الضغط النفي 

والقلق – بتتبع مجموعة من الطالب الجامعيني مرتفعي القلق ملدة ثالث س��نوات 

متوالي��ة. ووجد أن أكرث من 20 يف املائة من الطالب ذوي القلق املرتفع ُصنفوا عى 

أنهم فاشلون أكادمييا، وُفصلوا من الكلية نتيجة لذلك، وذلك باملقارنة مع أقل من 6 

م تقرير عن أن الطالب الجامعيني  يف املائة من الطالب ذوي القلق املنخفض. وقد ُقدرّ

املترّس��مني بقلق مرتفع، بالنسبة إىل أقرانهم املترّسمني بقلق منخفض، يعانون اعتالل 

الصحة العقلية وأعراضا نفس��ية جس��يمة. إن أهمية القل��ق تكمن يف كونه تكوينا 

رئيس��يا يف فهم قص��ور األداء املعريف والتحصيل األكادميي بش��كل واضح يف الوقت 

الحارض. ويتطلب هذا الوضع منا أن نفهم بشكل أفضل العمليات املعرفية املرتبطة 

بالقلق من جهة، وأن نفهم كيفية تأثري القلق يف األداء املعريف من جهة أخرى.

وكام أش��ار راكامن )2004(، فقد جرى تنش��يط دراسة القلق من خالل البحث 

املس��تمر يف موضوع املفاهيم والعمليات املعرفية. فالقلق يفس��ح املجال للتحليل 

املع��ريف ألنه ينطوي عى االنتباه، والتيقظ، والذاكرة، واالس��تدالل، والحكم، واتخاذ 

القرار. وس��نبدأ هذا الفصل بتقديم األدلة عى تأثري القلق يف األداء املعريف يف عدد 
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م��ن املواقف املح��ددة، مبا يف ذلك االمتحان��ات األكادميية، والعمل م��ع األرقام أو 

أجهزة الحاس��وب، والتفاعل االجتامعي، والرياضة. ثم ننتقل ملناقشة ثالث نظريات 

ب��ارزة، يف محاولة لتفس��ري وتوضيح آث��ار القلق يف األداء املع��ريف. فقد يعزى عجز 

األداء يف القلق بشكل مختلف إىل مراحل محددة ملعالجة املعلومات، أو إىل العجز 

يف الس��يطرة التنفيذية عى ه��ذه املعالجة، أو إىل خلل وظيفي أوس��ع يف التنظيم 

الذايت. وس��وف نركز يف املق��ام األول عى أثر القل��ق دون اإلكلينييك )الطبيعي( يف 

االنتباه واألداء، مشريين أيضا إىل دراسات املرىض اإلكلينيكيني عند الرضورة. وسوف 

نقوم بشكل أسايس أيضا بتغطية الدراسات التي اهتمت بكل من القلق واالنزعاج، 

ب��دال من غريهام من االنفعاالت الس��لبية، وذلك عى الرغم من أن املزاج الس��لبي 

واالكتئاب يؤديان إىل إحداث منط مامثل إىل حد ما لقصور األداء.

القلق واألداء املعريف
يوج��د بالفعل كم هائل من الدراس��ات التي حاولت س��رب أغ��وار العالقة بني 

القلق ومجموعة واس��عة من األداءات املعرفية. فقد أجمعت هذه الدراس��ات عى 

توضي��ح األن��واع املختلفة للقلق التي تتداخل م��ع األداءات والكفاءات املعرفية يف 

 .)see Zeidner & Matthews )2005(, for a review( مواق��ف الحياة الواقعي��ة

وقد تبني ازدياد أثر القلق بصورة س��لبية يف األداء يف العديد من املجاالت الوظيفية 

التي تش��مل الق��درة الرياضي��ة واالختبارات األكادميي��ة، ومهام الذاك��رة العاملة، 

وفهم الق��راءة، والتفاعالت االجتامعية، والس��لوكيات الرياضية، واألداء املوس��يقي 

)Eysenck, Derakshan, Santos, & Calvo,2007(. وع��الوة ع��ى ذلك، تش��ري 

العديد من الدراس��ات املعملية إىل أن مختلف صور العج��ز يف العمليات املعرفية 

يرتبط بالقلق، مبا يف ذلك صعوبات االنتباه، والذاكرة العاملة، باإلضافة إىل مزيد من 

التغريات الدقيقة يف األداء، مثل الفشل يف تنظيم املعلومات الداللية عى نحو فعال 

.)Zeidner, 1998(

وفي��ام يتعلق بالقلق التقييمي، فقد أثبتت إح��دى املراجعات الخاصة بتحليل 

التحليل التي قام بها هامربيي )1998(، والتي أجريت عى 562 مش��اركا من طالب 

يف أمريكا الش��املية، أن قلق االمتحان يرتبط بش��كل نسبي – عى الرغم من كونه 
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معتدال – مبجموعة واسعة من املقاييس التقليدية للتحصيل املدريس والقدرات عى 

مس��توى كل من املدرسة الثانوية والجامعة. وأظهرت البيانات التي تم جمعها عى 

الطالب من املدرس��ة االبتدائية يف مرحلة متأخرة حتى املدرسة الثانوية، أن درجات 

القلق ترتبط بقوة بالدرجات يف مختلف املواد الدراس��ية، وذلك عى الرغم من أن 

العالقة بينه��ام كانت تدور حول - 0.2. وترتبط املقايي��س املعرفية مثل: املقاييس 

املوحدة لالستعداد والتحصيل الدرايس بشكل أكرث قوة مع مكون االنزعاج من قلق 

االمتح��ان عنه يف املكون االنفع��ايل )ر = - 0.31 مقابل - 0.15(. وعالوة عى ذلك، 

فإن القلق ارتبط س��لبيا مع األداء عى املهام املعرفية املختربية مثل حل املش��كالت 

)ر = - 0.20( والذاك��رة )ر = - 0.28(. وأظه��رت دراس��ة أخ��رى لتحلي��ل التحليل 

)Ackerman & Heggestad,1997( أن متوس��ط العالقة بني قلق االمتحان واألداء 

ع��ى اختبار الذكاء العام هو - 0.31. وقد ارتبط قل��ق االمتحان مبدى ارتباط بني - 

0.20 و - 0.30 مع القدرات العقلية األخرى التي تشتمل عى الذكاء املرن واملتبلور، 

والتعلم والذاكرة، واإلدراك البصي والقدرة الرياضية.

 Ashcraft &( وقد ارتبط القلق من مادة الرياضيات عى نحو ثابت باألداء الريايض

Moore, 2009(. ك��ام جرى تقدير قوة العالقة بني قلق الرياضيات واألداء الريايض من 

 ،)Schwarzer, Seipp, & Schwarzer, 1989( خالل إحدى دراس��ات تحليل التحلي��ل

التي اس��تندت إىل 28 دراس��ة ُنرشت خ��الل الفرتة ب��ني 1975 و1986 )وكان مجموع 

العين��ات، 9.140 مفردة(. وبلغ عدد أحجام التأث��ري يف تقدير الجمهور العام 47، وكان 

 )Hembree,1990; Ma, 1999( معام��ل االرتباط - 0.23، ويف تحليلني للتحليل الحقني

تبني فيهام وجود عالقات س��لبية قوية نس��بيا تدور حول - 0.30، كام وجدوا أيضا أن 

قل��ق الرياضيات يختلف عن القلق العام وقلق االمتحان، عى الرغم من ارتباطه بهام. 

وبالت��ايل، فم��ن املمكن أن يكون املرء قلقا من الرياضي��ات حتى لو مل يكن قلقا بصفة 

عامة من التقييم. وعموما فإن العالقة بني قلق الرياضيات واألداء، تش��به إىل حد كبري 

العالق��ة بني قلق االمتح��ان واألداء، تلك العالقة التي تكون منخفضة أو معتدلة ولكنها 

ال تكون أبدا قوية للغاية.

وتش��ري البيانات القليلة املتاحة حاليا إىل أن قلق الحاس��وب يؤثر تأثريا سلبيا يف 

كفاءة اس��تخدام الحاسوب. ويف الواقع، نجد أن نتائج الدراسات اإلمربيقية مختلطة 
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إىل حد ما، فقد كش��فت نتائج بعض هذه الدراسات وجود آثار ضارة بشكل ظاهر 

للقلق عى استخدام الحاسوب، بينام فشلت دراسات أخرى يف إظهار أي أثر للقلق 

)Smith & Caputi, 2007(. ويرى املؤلفون أن قياس قلق الحاسوب جرى تطويره 

بش��كل أقل جودة من قياس املظاهر األخرى للقلق. كام يش��ريون أيضا إىل أنه رمبا 

يكون من الصعب الحصول عى قياس��ات لجودة تفاعل مس��تخدم الحاس��وب مع 

األجهزة، التي قد تسهم يف التوصل إىل نتائج عدمية الجدوى. ويشري سميث وكابيويت 

)2007( إىل أن التش��تت واالنزع��اج واألفكار املش��وهة ذاتيا، تصاحب اس��تخدام 

الحاسوب لدى املستخدمني املعرضني لإلصابة بالقلق، مام يؤدي إىل التأخر يف إنجاز 

املهام الحاسوبية.

وكام هو األمر بالنس��بة إىل قلق االمتحان، فعادة م��ا تعزى اآلثار الضارة لقلق 

الرياضيات وقلق الحاسوب إىل التدخل املعريف املرتبط بفقدان كفاءة الذاكرة العاملة 

)Ashcraft & Krause, 2007(، أو املرتبط��ة بالتقييامت الذاتية الس��لبية واألفكار 

الخارجة عن املهم��ة )Smith & Caputi, 2007(. وقد يعمل قلق الرياضيات عى 

خف��ض األداء الريايض ألن االنتباه إىل األفكار املقحمة يف أثناء االمتحان تكون مبنزلة 

مهمة ثانوية تعمل عى تشتيت االنتباه عن املهمة املتعلقة مبادة الرياضيات نفسها 

)Ashcraft, 2002(. وع��ى الرغ��م من ذلك، ال ميكننا أن نفرتض أن األثر الس��لبي 

املبارش لحالة القلق يف األداء هي العامل الوحيد املسؤول عن العالقات واالرتباطات 

بني س��مة القل��ق واألداء، فقد تكون س��مة القلق أيضا إش��ارة إىل نقص االهتامم، 

واإلعداد، والخربة.

وقد ميارس القلق دورا مهام يف املجال االجتامعي كام هي الحال بالنس��بة إىل 

مجال األداء العقيل. فعى سبيل املثال، يتصل القلق االجتامعي مبختلف صعوبات 

التوافق املهني )Bruch, Fallon & Heimberg, 2003(. ومع ذلك، فإن املشكلة 

الرئيس��ية هي أن محكات األداء الكفء يف املواق��ف االجتامعية أقل وضوحا مام 

هي عليه بالنس��بة إىل غريها من أش��كال القلق التقييمي. وعالوة عى ذلك، فإن 

األف��راد القلقني اجتامعيا غالبا ما يدركون أنفس��هم أنه��م ذوو أداء ضعيف عند 

التعام��ل مع اآلخرين، بي��د أن هذه اإلدراكات قد تكون مضللة، ورمبا تكون نتاجا 

للمعارف املش��وهة عن الذات، بدال م��ن أن تكون عجزا يف األداء الفعيل. وتوضح 
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إحدى الدراسات الحديثة )Voncken and Bgels, 2008( وجود اثنتني من النتائج 

الرئيس��ية للقلق االجتامعي وهام: )أ( الحاجة لقياس األداء االجتامعي مبوضوعية، 

و)ب( أن آث��ار القلق، ميكن أن تعتمد عى طبيعة مهمة »األداء االجتامعي«. وقد 

قارن الباحثون بني املرىض الذين جرى تش��خيصهم بالقلق االجتامعي ومجموعات 

ضابطة من األسوياء. وكانت املهمة األوىل هي تقديم كلمة قصرية عن املدينة التي 

نش��أ فيها الش��خص أو عن املدينة التي كان يقيض فيها العطالت الخاصة به. أما 

املهمة الثاني��ة، فهي التحدث مع املتحالفني مع القامئني بالتجارب، بغرض حدوث 

تعارف بني كل ش��خصني. وجرى عمل تس��جيالت مرئية ميكن ترميزها مبوضوعية 

بعد تس��جيلها لكل من تقديم الشخص لذاته )مثل، التململ أو الضحك بعصبية( 

وكذلك لس��لوكيات التخاطب الخاصة ب��ه )مثل، الكالم املف��كك(. ووجد فونكن 

وبوغلس أن األش��خاص القلقني اجتامعيا يعتقدون أنهم قد تكلموا بش��كل سيئ، 

ولك��ن يف الواقع، مل يظهر منهم أي ضعف موضوع��ي. بل عى النقيض من ذلك، 

فق��د كان الضعف الحقيق��ي يف األداء واضحا يف أثناء املحادثة. ويرى الباحثون أن 

املحادث��ة تتطلب مزيدا من امله��ارات االجتامعية، وذلك م��ن أجل الحفاظ عى 

انس��يابية الحديث، أكرث مام يتطلبه توصيل الخطاب، ومن ثم تكون املحادثة أكرث 

عرضة للتأثر بالقلق االجتامعي.

وقد أكدت دراسات أخرى أن القلق االجتامعي يرتبط غالبا، وليس دامئا، بقصور 

الس��لوك االجتامعي أو امله��ارات االجتامعية. ومتثل الدرج��ات عى مقاييس القلق 

االجتامع��ي بتقدير األقران للمهارات االجتامعية ومقاييس الس��لوك املعتمدة عى 

املالحظ��ة. )Arkowitz, Lichtenstein, McGovern, & Hines, 1975( وح��دد 

ب��روش )2001( مختل��ف أش��كال القصور مبا فيها من تفس��ري الرم��وز غري الدقيق 

للهادي��ات غري اللفظية وصعوبات التواصل، مثل نقص الطالقة والتعبري يف الخطاب 

الش��فهي. وباإلضافة إىل ذلك، وجدت دراس��ة طولية أجراها س��رتاهان )2003( أن 

اآلث��ار الضارة للقل��ق االجتامعي قد تنبأت )تقرير ذايت( بقص��ور املهارات املتعلقة 

بالخطاب الش��فاهي الفعال، وتقديم الذات، وكذلك تفس��ري رم��وز املعلومات غري 

اللفظية، ومل تتنبأ مبقاييس األداء األكادميي مثل التقديرات الدراس��ية. وهناك شعور 

عام بأن األفراد القلقني اجتامعيا بدرجة كبرية أقل حظا بصورة مضاعفة. ليس فقط 
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ألن القلق يؤثر يف املهارات االجتامعية، خصوصا يف اللقاءات األكرث تحديا، ولكن ألن 

لديهم أيضا صعوبة يف تقييم األداء االجتامعي بدقة.

ويب��دو أن التفك��ري ال��ذي ال عالقة له باملهم��ة، يؤدي دورا  ضارا  يف الس��لوك 

 .)Sarason & Sarason, 1990( االجتامعي، متام��ا كام يفعل يف مواقف االختب��ار

وك��ام هي الحال بالنس��بة إىل غريه من أش��كال القل��ق التقييمي، ق��د يؤثر القلق 

االجتامعي س��لبيا عى األداء االجتامعي من خالل تحويل مصادر االنتباه املحدودة 

إىل معالجة أمور أخرى مرتبطة بالذات. وقد يكون الرتكيز بشكل مفرط عى الذات 

مش��كلة خاصة، حيث ترتب��ط الكفاءة يف املواقف االجتامعية بالعناية باألش��خاص 

اآلخرين املوجودين يف البيئة.

وبالتطرق إىل قلق الرياضة، تعد لعبة الجولف إحدى األلعاب املشهورة التي تحدث 

فيها حاالت »االختناق بس��بب الضغط النفي«. ففي العام 1999، واجه جان فان دير 

فيلدي نقطة الحفرة األخرية من خالل بطولة بريطانيا املفتوحة، والتي تعد واحدة من 

البطوالت الكربى يف رياضة الجولف. كان جان قادرا عى تس��ديد س��ت كرات يف أربع 

حفر متس��اوية لتحقيق الفوز. وبعد أن س��دد سلسلة من الرضبات املشؤومة تضمنت 

واحدة انتهى بها املطاف يف مجرى معني، حاول جان أن يس��دد س��بع رضبات وخرس 

بعد ذلك املباراة الفاصلة عى اللقب. فغالبا ما يعزى فش��ل األداء يف هذه الرياضة إىل 

القلق، وتعطيل التحكم والس��يطرة الحركية الدقيقة الالزم��ة لتنفيذ املهارات الحركية 

املعنية )Beilock, Kulp, Holt, & Carr, 2004(. فمن السهل أن نرى كيف ميكن أن 

يتعرض األداء الريايض للقل��ق، وذلك بالنظر إىل التغيريات الطفيفة يف األداء، والتي قد 

تكون فارقة بني الفشل والنجاح، وهي املخاطر العالية يف املنافسة، كام ميكن أن تكون 

احتاملية التقييم من قبل املشجعني واملدربني والالعبني اآلخرين هي النقطة الحاسمة.

وبش��كل تقلي��دي، بنى علامء النف��س الريايض تصورا عن القل��ق من الرياضة 

مبفاهيم االس��تثارة، حيث ذكروا أنها متصلة باألداء الريايض من خالل منحنى حرف 

U املقلوب. وافرتضوا أن كال من االس��تثارة املنخفض��ة واملرتفعة تعد ضارة باألداء، 

الذي ينخفض عن املس��توى األمثل لالس��تثارة بالنس��بة إىل املهام األكرث صعوبة)٭(، 

)٭( املستوى األمثل من االستثارة الالزم لجودة األداء هو املتوسط، بينام يكون كل من املستويني املرتفع واملنخفض 

معوقا لألداء عى النحو الذي أشار إليه املؤلف يف النص. ]املرتجامن[.
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ولذل��ك يكون القلق املرتفع مرضا بش��كل خ��اص بالرياضة الت��ي تتطلب مهارات 

 U وذكر الباحثون أن حرف منحنى .)Tenenbaum & Bar - Eli, 1995( معق��دة

املقلوب يعرب عن العالقة بني القلق واألداء الريايض يف بعض األحيان، ولكن بش��كل 

 U عام، فإن دراسات األداء النفي الحريك فشلت يف دعم صحة فرض منحنى حرف

.)Neiss, 1988( املقلوب

واش��تمل تحليل التحليل الخاص الذي قام ب��ه كليني )1990( عن عالقة القلق 

باألداء يف الرياضة عى 50 دراسة نرشت خالل الفرتة من 1970 إىل 1988. واستنادا 

إىل 77 حج��م تأثري مس��تقل )عى عينة قوامها 589(، ج��رى تقدير حجم التأثري يف 

الجمه��ور الع��ام )ر= - 0.19( وهو تقدي��ر مقارب لنتائج إحدى دراس��ات تحليل 

التحليل الس��ابقة الخاصة بقلق االمتحان وقلق الرياضيات. وأسفرت أحجام التأثري 

املنفصلة املحسوبة بالنسبة إىل االنفعالية واالنزعاج من قلق الرياضة، عن تقديرات 

م��ن - 0.08، - 0.33 ع��ى التوايل، ما يؤكد األهمية الش��املة للمكون املعريف. وركز 

تحليل التحليل الذي أجراه كرافت وماغيار وبيكر وفيلتز )2003(، عى 29 دراس��ة 

)بلغت العينة الخاصة بها = 2.905(. وكان متوسط أحجام التأثري بالنسبة إىل القلق 

املعريف، والقلق الجسمي، والثقة، هي 0.01، - 0.03، 0.25 عى التوايل. وكان الفشل 

يف العثور عى العالقة الس��لبية املتوقعة بني القلق املعريف واألداء، مثريا  للدهش��ة. 

وقد يكون هذا أحد نواتج قصور املقاييس النفس��ية املس��تخدمة يف قياس القلق يف 

الرياضة، والتي سبق أن ناقشها كرافت وآخرون.

وع��ى الرغم م��ن أن القلق قد يكون يف األغلب ض��ارا ألداء املهمة، فإنه يكون له 

يف بع��ض األحيان أثر إيجايب. فقد ميز ألربت وهاب��ر )1960( بني القلق امليرس، والقلق 

املع��وق أو املضعف لألداء. ويف الواقع، بالنس��بة إىل الرياضة، يجد بعض الرياضيني أن 

 Hanen,( القل��ق املعتدل يعد محفزا لهم، كام يس��اعدهم عى الرتكيز عن��د التنافس

2007(. ويعد وجود االنزعاج أحد العوامل املنهكة التي قد تقلب املوازين بشكل خاص، 

وذلك بس��بب قدرته عى إحداث تدخل معريف مش��تت. ويالحظ أيضا أن قصور األداء 

املعريف أو الناتج قد يكون نتيجة لضعف القدرة عى اكتس��اب املهارات. فعى س��بيل 

املثال، يكش��ف األف��راد القلقون اجتامعيا عن قصور يف اكتس��اب املهارات املوضوعية، 

 see( مثل الصعوبات يف تفس��ري معاين التفاعل االجتامعي والحفاظ عى االتصال بالعني
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Bruch, 2001, for a review(. وعى الرغم من ذلك، قد ال يكون العجز عن اكتساب 

مهارات موضوعية، متصال بشكل مبارش بالتقييم الشخيص للكفاءة. وباملثل، قد تعكس 

اآلثار الضارة لقلق االمتح��ان ليس فقط التدخل املعريف، ولكن أيضا القصور يف عادات 

.)Naveh - Benjamin, 1991; Zeidner,1998( الدراسة ومهارات االختبار

وعموما، فإنه ميكن النظر إىل عالقة القلق باألداء بشكل أفضل باعتبارها عالقة دائرية 

يف طبيعتها )Zeidner, 1998(. وبالتايل تنتج املستويات املرتفعة من القلق أمناطا معينة 

منف��رة من الدافعية، والتعامل، وإس��رتاتيجيات املهمة التي تتداخ��ل مع التعلم واألداء. 

والنتيج��ة ه��ي أن األداء يعاين القصور، مام يؤدي إىل مزي��د من القلق مع مرور الوقت، 

.)Wells & Matthews, 1994( وتولد حلقة مفرغة من زيادة القلق واألداء املهني

َلة العوامل الوسيطة مقابل العوامل امُلعدِّ
ب��صف النظر عن محاولة تحديد طبيعة عالقة األداء بقلق االختبار، فقد تناول 

الباحثون س��ؤالني مهمني يتصالن بهذه العالقة، وهام: )أ( ما العوامل التي تتوس��ط 

آث��ار القلق عى األداء الس��يئ؟ )ب( ما العوامل الش��خصية والبيئية التي ميكن أن 

تع��دل من عالقة القلق باألداء؟ وبالتايل، فإن أي مناقش��ة للعالقة بني القلق واألداء 

تحتاج إىل التمييز بني مفهومني كثريا ما يحدث بينهام خلط يتعلق بوظائف متغريات 

ثالث��ة يف هذه العالقة، وهذان املفهومان هام: التأثريات الوس��يطة مقابل التأثريات 

.)cf. Baron & Kenny, 1986( )لة)٭ املعدِّ

التأث��رات الوس��يطة: إن املتغري الوس��يط هو الذي ينقل التأث��ري الخاص بأحد 

املتغريات املس��تقلة )»س��بب«( عى املتغري التابع )»نتيجة«(. فعى س��بيل املثال، 

يتمثل منوذج املتغري الوس��يط للقل��ق يف أن التهديد الخارجي يث��ري االنزعاج الذي 

يضع��ف األداء. ففي هذه الحالة، يعد االنزعاج متغريا وس��يطا ميثل عملية التدخل 

املسؤولة عن تأثري التهديد يف األداء. فبناء مناذج وسيطة واختبارها يعد أحد أساليب 

البحوث الشائعة لتطوير النظرية. ويف هذه الحالة، يتطلب تطوير نظرية آثار القلق 

يف األداء، أن نكتشف العمليات الوسيطة املتدخلة للتأثري يف األداء بشكل مبارش.

)٭( يعد املتغري الثالث أحد أهم عيوب املناهج االرتباطية، إضافة إىل الس��ببية املعكوس��ة. واملقصود باملتغري الثالث 

املتغ��ري الذي يؤثر يف تباين العالقة بني املتغريين موضوع الدراس��ة. ويجري التعام��ل مع مثل هذا املتغري من خالل 

اعتباره متغريا وسيطا أو متغريا معدال، ملعرفة املقدار الحقيقي إلسهامه يف تباين العالقة بني املتغريين. ]املرتجامن[.
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يف الواق��ع، عى الرغم من أن االنزعاج متغري وس��يط معقول، فإن العملية برمتها 

الت��ي يعمل القلق من خاللها إلضعاف األداء املعريف تكون معقدة إىل حد كبري، وذلك 

م��ع مجموعة متنوعة من العوامل التي من املحتمل أن تتوس��ط آثار القلق يف األداء. 

وكام س��ُيناَقش فيام ييل، فقد جرى تحديد العج��ز املتعلق بالقلق يف مختلف مراحل 

معالجة املعلومات )املدخالت، والعمليات املعرفية، واملخرجات(، مام يشري إىل حدوث 

بع��ض الضعف العام يف االنتباه أو الذاكرة العاملة أو كليهام معا. وغالبا ما يعزى هذا 

 Cassady( العجز املتعدد يف األداء، إىل مستويات مرتفعة من القلق والتداخل املعريف

Johnson, 2002; Sarason, Sarason, & Pierce, 1995 &( أو إىل فق��دان »الذاكرة 

العاملة« الوظيفية )Ashcraft & Kirk, 2001(. وكام أرشنا يف وقت سابق، فقد اشرتك 

التداخ��ل املعريف يف اآلثار الضارة للقلق من الحاس��ب اآليل، والقل��ق من الرياضيات، 

.)Zeidner & Matthews, 2005(والقلق االجتامعي، والقلق من الرياضة

الحظ أيضا أن االرتباط بني القلق واألداء ال يعكس دامئا التأثري الس��ببي للقلق. 

فل��دى بعض األفراد الذين يعانون قلق االمتحان، تكون مهارات الدراس��ة واإلعداد 

ضعيفة، مام يسبب األداء الضعيف يف أثناء االمتحان )Zeidner, 1998(، وأن القلق، 

مج��رد ناتج ثانوي لإلع��داد الضعيف لالمتحان، مع عدم وجود تأثري مبارش يف األداء 

)وبالتايل ال توجد أي عملية وسيطة(.

لة: عى الرغم من التش��ابه بني اآلثار املعدلة واآلثار الوسيطة، فإن  التأثرات املعدِّ

اآلث��ار املعدل��ة تختلف متاما عن اآلثار الوس��يطة. فاملتغري املعدل ه��و أحد املتغريات 

اإلضافية التي تؤثر يف نتيجة املتغري املس��تقل عى املتغري التابع. وبعبارة أخرى، يتفاعل 

املتغري املس��تقل م��ع املتغري املعدل يف تأث��ريه يف املتغري التابع. فعى س��بيل املثال، يف 

منوذج حالة - س��مة القلق الخاص لس��بيلبريغر )1966( – )انظر الفصل األول، ما هذا 

اليشء الذي يسمى قلقا: الجزء الخاص بسمة القلق مقابل حالة القلق، والفصل الثالث، 

الن��امذج املعرفية: جزء مناذج س��مة الحال��ة ومناذج التعامل(، فإن س��مة القلق تعدل 

أث��ر التهديدات البيئية يف حالة القلق. وتكون اس��تجابة القلق كحالة مرتفعة بش��كل 

غري متكافئ إذا كان الش��خص مرتفعا يف س��مة القلق. ومييل الباحثون إىل الرتكيز عى 

الف��روض املعدلة عندما تختلف العالقة بني متغريين من دراس��ة إىل أخرى، وقد يكون 

املتغري الثالث معدال للعالقة. ويصور الشكل )5 – 1( التأثريات الوسيطة )أ( والتأثريات 

املعدلة )ب(، عى التوايل.
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املتغري املستقل

)مثل التهديد الخارجي(

املتغري املستقل

)مثل التهديد البيئي(

املتغري الوسيط

)مثل االنزعاج(

املتغري املعدل

)مثل سمة القلق(

املتغري التابع

)مثل حالة القلق(

املتغري التابع

)مثل األداء(

)أ( التأثرات الوسيطة

)ب( التأثرت املعدلة

الشكل )5 - 1( اآلثار املعدلة والوسيطة الخاصة بالقلق

تختلف االرتباطات بني القلق واألداء يف الواقع من دراس��ة إىل أخرى، ويبدو أن 

هناك عددا من املتغريات امُلعدلة التي تزيد أو تقلل من قصور األداء. أوال، قد تؤدي 

طبيعة املهمة دورا معدال مهام، مع اآلثار الدقيقة املتعلقة بالطبيعة الكيفية للمهمة. 

وعموما، فإن القلق أكرث رضرا يف مهام االنتباه املعقدة وامللحة، وقد ييرس القلق أداء 

امله��ام الس��هلة )Zeidner, 1998(. وباإلضافة إىل ذلك، قد تعم��ل البيئات مرتفعة 

التقييم، والظروف املوقوتة زمنيا، باملقارنة مع الظروف املحايدة وغري املوقوتة زمنيا، 

 .)Zeidner, 1998( ع��ى التوايل، عى زيادة حدة اآلثار الضاغط��ة للقلق عى األداء

ويبدو العائد الس��لبي ضارا مبوضوعات القلق، يف حني أن توفري الطأمنينة واملساندة 

االجتامعية قد يعمالن عى القضاء عى مظاهر القصور يف األداء.

املنظورات النظرية
كام الحظنا يف سياق آخر )Zeidner & Matthews, 2005(، توجد نظريات عديدة 

لتفسري آثار القلق يف األداء. ومعظم هذه النظريات يظهر بعض الصدق كأساس للتنبؤ 

باملتغ��ريات املرتبطة بالقلق، مبا فيها االنخفاض يف األداء. وإليك ثالثة منظورات نظرية 

نعتقد أنها مفيدة يف تفسري العملية السببية التي تصل بني القلق واألداء.
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مناذج معالجة املعلومات

وضعت مناذج معالج��ة املعلومات التقليدية يف البداية افرتاضا خالل حقبتي 

الستينيات والسبعينيات من القرن العرشين بأن املعالجة يجري دعمها من خالل 

سلس��لة من املراحل املنفصلة. كام يجري تتبع املعالجة الحسية املبكرة من خالل 

االنتب��اه االنتق��ايئ إىل املثريات املهمة يف العامل الخارج��ي، والذي يجري وضعه يف 

الذاكرة قص��رية املدى. فالعمليات املعرفية العليا مثل االس��تدالل والحكم تعمل 

عى متثيل الذاكرة الشعورية، وميكنها أيضا الوصول إىل الذاكرة طويلة املدى. فإذا 

كان��ت هناك حاجة إىل عمل ما، يجري اختيار اس��تجابة، ثم تنفيذها عن طريق 

العض��الت. وتعني النامذج م��ن هذا النوع أنه بدال م��ن التفكري من وجهة نظر 

التأثريات العامة للقلق يف »معالجة املعلومات«، نحتاج إىل أن نكون أكرث تحديدا 

عى نحو يقيني بشأن أي مرحلة أو مراحل من املعالجة هي األكرث عرضة لتأثريات 

القلق، انظر )الشكل 5 - 2(. 

معالجةُمْدخل

القلق

مخرج

الشكل )5 - 2( تأثرات القلق يف املراحل املختلفة ملعالجة املعلومات

هل يؤثر القلق بشكل رئيي يف املراحل املبكرة، بحيث يعطل االنتباه االنتقايئ 

وترميز املثريات؟ أم هل يؤثر القلق يف االس��تدالل واتخاذ القرارات التي تيل الرتميز 

األويل؟ أم هل يعطل القلق االستجابة واملهارات الحركية؟ استخدم الباحثون مناهج 

تجريبية يف علم النفس املعريف لإلجابة عن هذه التساؤالت، كام سريد.

االنتباه االنتقايئ: أك��دت النظريات املعرفية املبكرة تأثري القلق يف االنتباه. وعى 

نطاق واس��ع، يبدو األش��خاص القلقون أنهم قابلون للتش��تت للغاية، مام يوحي بأن 

 Sarason,( لديهم صعوبة يف املحافظة عى تركي��ز االنتباه للمثريات الخاصة باملهمة
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Wine, 1980; Zeidner, 1998 ;1980(. وطبق��ا ل��� واي��ن )1971(، فمن املرجح أن 

يصبح الش��خص مرتفع القلق مترّس��ام بدرجة عالي��ة من الرتكيز ال��ذايت عند وضعه 

يف املواق��ف التقييمي��ة. فاالنتباه املرك��ز حول الذات، يتداخل م��ع أدائهم من خالل 

تش��تيتهم عن الرتكيز عى املهمة، مام يؤدي إىل تعطي��ل االنتباه االنتقايئ. وافرتضت 

 Sarason,1980; Sarason, Sarason, &( )Wine, 1971( إحدى النظريات املشابهة

Pierce, 1990( أن سمة القلق تتفاعل مع السياق التقييمي الضاغط لتقليل االنزعاج 

واالنش��غال املتزايد بالذات، والذي يتداخل مع االنتباه )انظر الشكل )5 – 3( الخاص 

بتوضيح هذا النموذج(. يضطر املتعلمون القلقون أو املمَتَحنون لتوزيع انتباههم بني 

األنش��طة ذات الصلة باملهمة، واالنزعاج املوجه للذات، وج��ودة أدائهم، األمر الذي 

يق��وض األداء الفعال. وتحت الظروف املهددة لألنا، يذكر األفراد مرتفعو القلق أنهم 

يكونون يف الواقع مش��غولون بسوء أفعالهم، وكيف يفعل األشخاص اآلخرون، وكذلك 

مس��تويات األداء العام )Sarason & Stoops, 1978(. وقد أظهرت البحوث أيضا أنه 

يف الظروف التقييمية، يجد األش��خاص القلقون صعوبة يف تركيز االنتباه بشكل فعال، 

.)Deffenbacher & Deitz, 1978( ويف قضاء وقت أقل يف املهمة

مواجهة التهديد

سمة القلق

االنشغال بالذات،
االنزعاج

فقدان مصادر
االنتباه

تقييم األداء

األداء
املنخفض

الشكل )5 - 3( منوذج ساراسون للتداخل املعريف

الذاك��رة وارتفاع مس��توى املعرفة: يظهر أثر القل��ق أيضا يف إضعاف مجموعة 

متنوعة من العمليات التي تعمل عقب التعرف عى املثريات، مبا يف ذلك استخدام 

الذاكرة العاملة، وتخزين واس��رتجاع املعلومات م��ن الذاكرة طويلة املدى، وكذلك 



203

كيف يؤثر القلق يف اخملرجات املعرفية؟

التقييم والحكم عى املثريات. وتوصلت بحوث قام بها أشكرفت وكريك )2001(، إىل 

أن ارتفاع القلق من الرياضيات كان مرتبطا بانخفاض مدى الذاك�رة العاملة عندما 

ُطبِّق تقييم القدرة العامل�ة عى أس��اس الحس���اب، يف ح�ني مل يح�دث الحص�ول 

ع��ى عالق�ة ذات مع�نى بني القلق من الرياض�ي��ات والتقييم القائ�م عل�ى اللغ�ة 

للق�درة العاملة.

وأظه��رت إح��دى املراجعات التي قام به��ا أيزن��ك )1992، 1997(، أن الغالبية 

العظمي من الدراس��ات الس��ابقة ذكرت التأثري الجوهري لحال��ة القلق عى كفاءة 

الذاك��رة العاملة، وبخاصة النتيجة الثابتة التي تقيض بأن عجز األداء مرتبط بالقلق 

يف امله��ام التي تتطلب بش��كل فوري كال م��ن التجهيز والتخزي��ن، وهو مزيج من 

العملي��ات املعرفية املتضمن��ة يف الذاكرة العاملة، والتي تضي��ف دعام إىل مركزية 

الذاكرة العاملة يف التوس��ط بني تأثريات  القلق عى األداء. وباملثل، وجد أش��كرفت 

وك��ريك )2001( أن ارتفاع القلق من الرياضيات كان مرتبطا بانخفاض مدى الذاكرة 

العامل��ة عندم��ا جرى تقييم القدرة العاملة عى أس��اس الحس��اب، يف حني مل يعرث 

عى عالقة ذات معنى بني القلق من الرياضيات والتقييم القائم عى أس��اس اللغة 

بالقدرة العاملة. وربطت البحوث التي أجريت أخريا عجز الذاكرة العاملة بالتأثريات 

املامثلة للقلق عى القدرة عى االنتباه وأنظمة التحكم التنفيذي يف املخ التي تنظم 

.)Ilkowska & Engle, 2010( معالجة املعلومات

مت تقارير بش��أن اآلثار الضارة للقلق عى االستدالل، وحل املشكالت،  وقد ُقدرّ

 Austin et al.,( واألداء يف اختبارات الذكاء، غري أنها كانت غالبا ذات حجم متواضع

in press(. وذكر أكرمان وهيجيس��تاد )1997( أن تحليل التحليل أظهر أن متوسط 

العالق��ة بني قلق االمتحان واألداء عى اختبارات الذكاء العام هو -0.33. وقد يكون 

تأثري القلق عى االس��تدالل يف أثناء االختبارات واالمتحانات قصرية األجل، مبا يتفق 

مع فرضية »رهبة املرسح« التي تنص عى أن املمَتَحنني القلقني قد يتعافون من أي 

 Meijer &( تأثري للقلق الذي يعانون منه خالل املراحل األوىل من جلس��ة االمتحان

Oostdam, 2007(. ومن ثم فإن تأثري القلق عى االس��تدالل والذكاء قد يتوس��طه 

جزئي��ا تأثري الذاكرة العاملة التي تعد حاس��مة ملجموعة من امله��ام املعرفية ذات 

املستوى املرتفع.
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وق��د يكون للقلق أيضا بع��ض التأثريات األكرث حدة عى الذاكرة، فعى س��بيل 

املثال أش��ار توبي��اس )1992( إىل أن القلق قد يتداخل مب��ارشة يف نقل املعلومات 

بشكل مستمر بني التخزين قصري املدى والذاكرة طويلة املدى، فالقلق من االمتحان 

 Zeidner,( يتضمن صعوبات يف اس��رتجاع املعلوم��ات من التخزين طويل امل��دى

1998(. ففي مرحلة النواتج من املتوقع أن يؤثر القلق يف املقام األول عى اسرتجاع 

املعلومات املكتس��بة مس��بقا من الذاكرة، ويحتمل أن يتأث��ر كثري من الناس بعجز 

القل��ق إىل حد بعيد. ويف الواقع عادة ما يؤدي الطالب القلقون يف مواقف االمتحان 

بش��كل س��يئ عند مقارنتهم بنظرائهم األقل قلقا، والذي يع��زى إىل التداخل الذي 

يحدثه القلق عند اسرتجاع املعلومات املتعلمة مسبقا من الذاكرة طويلة املدى.

التحيز املعريف: تفرتض نتائج البحوث التي عرضت سابقا أن القلق يرتبط ببعض 

أشكال القصور العامة لعمليات االنتباه والتذكر. واالحتامل اآلخر هو أن آثار القلق 

تعتم��د عى طبيعة املثريات التي تحدث. وع��ى وجه التحديد، قد يؤدي القلق إىل 

تركيز االنتباه عى املثريات املهددة بالفعل أو التهديدات املحتملة. وميكننا بس��هولة 

تخيل أن جنديا يف دورية ما سيكون يف حالة تأهب من احتامل وجود قناصة للعدو، 

أو أن فردا قلقا اجتامعيا سيكون منتبها إىل إشارات من النقد والرفض من اآلخرين.

وق��دم ماثي��وز وماكلويد )1994( تفس��ريا بارعا ملثل ه��ذا التحيز يف االنتباه 

االنتقايئ، وذلك باس��تخدام اختبار س��رتوب االنفعايل. ويطلب من املش��اركني يف 

اختبار س��رتوب املقنن تس��مية األلوان الت��ي ُتكَتب بها الكل��امت بوضوح. فإذا 

كان لون الكلمة يتعارض مع اس��م الل��ون الذي كتبت به )مثل كتابة كلمة أزرق 

بالحرب األحمر(، فإن االستجابة س��تكون بطيئة، موضحا أن االنتباه االنتقايئ يتأثر 

مبضمون الكلمة. وكش��ف ماثيوز وماكلويد عن أن األفراد القلقني سيكونون أبطأ 

عند تس��مية ألوان الحرب املكتوب به الكلامت التهديدية مثل الفشل والتعذيب، 

ما يعني أنهم يحولون انتباههم الإراديا إىل املثريات التهديدية )التي من املفرتض 

أن يتجاهلوها(. وأظهر أسلوب آخر )مهمة فحص النقاط( أنه عندما يجري عرض 

الكلامت يف ش��كل أزواج مييل املش��اركون إىل االنتباه إىل أك��رث الكلمتني تهديدا، 

وه��ذا يعني أنهم أرسع يف االس��تجابة ألحد مث��ريات النقطة التي تظهر يف موقع 

تشغله كلمة تهديد.
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وتب��دو ه��ذه اآلثار الس��لبية ثابتة متاما بالنس��بة إىل القلق الع��ام ومجموعة 

Bar-Haim, Lamy, Pergamin, Bakermans-( الح��االت النوعية مثل الره��اب

Kranenburg, & van IJzendoorn, 2007(. ومن املثري لالهتامم أن تحيز االنتباه 

ميك��ن أن يظهر عندما يجري حجب املثري )مثل كلمة س��رتوب( بش��دة لدرجة أن 

 .)Fox, Russo, & Georgiu, 2005( الشخص ال ميكنه التعرف عليه بشكل شعوري

وتش��ري ه��ذه النتيجة إىل أن التحي��ز يعمل يف وقت مبكر جدا خ��الل املعالجة، يف 

مرحل��ة قبل االنتباه لعملية املعالجة التي تحدث قبل التعرف الش��عوري. وبالتايل، 

فإن الناس املتسمني بالقلق املرتفع أو املنخفض قد يسكنون يف عوامل ذاتية مختلفة. 

وق��د يك��ون القلق لدى الناس املتس��مني به جزئيا ألن معالجة م��ا قبل االنتباه قد 

وجه��ت انتباههم نحو التهدي��دات املحتملة، يف حني أن الناس الذين ال يترّس��مون 

 Williams,( بالقلق قد يهملون هذه التهديدات التي ال تكون بارزة بش��كل مبارش

.)Watts, MacLeod, & Mathews, 1997

وتش��ري دراس��ات تصوير الدماغ التي راجعها كانايل )2009(، إىل أن املهام املامثلة 

الختبار سرتوب االنفعايل متيل إىل تنشيط اللوزة والقرشة الحزامية األمامية. وكام نوقش 

يف الفصل الثالث، فإن اللوزة هي التكوين األسايس لتوليد االنفعال، أما القرشة الحزامية 

األمامي��ة فقد تعمل عى تعديل االس��تجابة االنفعالية للصاع��ات واألخطاء املعرفية. 

ويظهر األفراد القلقون االستجابة التعزيزية التي رمبا ترتبط بالصاع االنفعايل.

وق��د وجدت الدراس��ات املتعلق��ة مبختلف أش��كال »قلق الس��ياق« املرتبطة 

بالتقييم نتائج مامثلة بش��كل عام ولكن ليس دامئا. فعى س��بيل املثال اخترب فايس، 

والح��اج، وديلي��دن )1996( تحيز االنتباه لدى 20 تلميذا ميثلون الصفني الس��ادس 

والثامن، ممن يترّس��مون بدرجة عالية م��ن القلق. وكذلك 20 تلميذا آخر من نفس 

الصف ممن يتس��مون بدرجة منخفضة من القلق، وذلك باس��تخدام »مهمة فحص 

النق��اط« الت��ي ُصنرّف االنتباه الب��صي فيها من خالل وجود النق��اط املقدمة بعد 

الكلامت املهددة واملحايدة، فاألطفال املتس��مون بدرجة عالية من القلق مييلون إىل 

توجيه االنتباه نحو مثريات التهديد. وقد أعيدت التأثريات الخاصة باختبار س��رتوب 

االنفعايل يف القلق االجتامعي عدة مرات، وذلك عى الرغم من أن هذه الدراس��ات 

عادة ما تجرى عى مرىض القلق االجتامعي بدال من العينات غري اإلكلينيكية. وعادة 
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م��ا يعمل القلق االجتامعي ع��ى إبطاء رسعة الكلامت التي جرت تس��مية ألوانها 

مث��ل: ممل، وأحم��ق، ووضي��ع )e.g., Grant & Beck, 2006(. وعى النقيض من 

ذلك، ففي دراس��ة عن القلق من الرياضيات، فش��ل هوبكو، وماكنيل، وغليس��ون، 

وراباليس )2002( يف إظهار أي تحيز يرتبط باختبار »سرتوب« الذي يتطلب تسمية 

لون الحرب يف الكلامت املتعلقة بالرياضيات. ومل تظهر الدراسة أن الطالب الجامعيني 

الذي��ن يعان��ون من قلق الرياضيات قد أظهروا ضعفا يف مهمة مثل مهمة س��رتوب 

الت��ي تتطلب عد األرقام املطبوعة عى البطاقات. وميكن التعبري عن التحيز يف قلق 

الرياضيات من خالل االنتباه إىل تكوين من املثريات الرقمية بدال من الكلامت.

وك��ام الحال مع االنتباه االنتقايئ، قد يرتبط القلق بالتحيزات النوعية يف مراحل 

الحق��ة من املعالجة وكذلك مع القصور العام، فاألش��خاص القلقون يكونون عرضة 

لتحيزات تفس��ريية؛ أي املبالغة يف التهديد الذي تش��كله املث��ريات، أو تقييم املثري 

الغامض باعتباره مه��ددا )Ouimet, Gawronski & Dozois, 2009(. وقد جرى 

إقرار التحيزات التفسريية السلبية للمؤثرات الغامضة انفعاليا خالل مجموعة واسعة 

من املثريات– مثل تعبريات الوجه واملثريات اللفظية )تجانس التهديد - الحياد مثل 

 Barazzone & Davey,( والصيغ االجتامعية املعق��دة ،)”die/dye“ ،مات/ صب��غ

Bishop, 2007 ;2009(. ويف الواقع تش��ري مراجعة بيش��وب )2007( األخرية إىل أن 

األفراد القلقني يفرسون املثري الغامض انفعاليا تفسريا أكرث سلبية من نظرائهم األقل 

قلقا، ك��ام أنهم يحكمون عى أحداث الحياة الس��لبية بأنها أكرث احتامال للحدوث، 

فهم أكرث عرضة الختيار تفس��ريات سلبية أو أقل إيجابية للمثريات الغامضة انفعاليا 

م��ن أفراد املجموعة الضابطة غري القلقني. وكام ناقش��نا بالفعل يف س��ياق املهارات 

االجتامعي��ة، فإن األف��راد القلقني مييلون إىل التقليل من مس��توى أدائهم وكفاءتهم 

.)Wells & Matthews, 1994(

والتحي��زات املامثلة واضحة يف املهام اللغوية األكرث تعقيدا، فقد أوضح كالفو 

يف دراسات عديدة )e.g., Calvo, Eysenck & Castillo, 1997( أنه عندما يقرأ 

املش��اركون الجمل الغامضة، فإن األش��خاص القلقني يظهرون تحيزا نحو استنتاج 

املعاين املهددة. ويبدو أن التحيز يف االستدالل يعمل متأخرا نسبيا خالل املعالجة. 

ويش��ري العمل عى اتخاذ القرار إىل أن القلق ميكن أن يتغري لو أن الشخص وضع 
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إطارا للمش��كلة يف أثناء الدفاع ض��د التهدي��د )Nabi, 2003(. وأن تأثري التحيز 

م��ن القلق ع��ى الذاكرة عادة ما يكون أق��ل قوة من االنتب��اه االنتقايئ، غري أنه 

تشري بعض الدراسات إىل أن القلق ييرس اسرتجاع املعلومات املهددة من الذاكرة 

.)Russo et al., 2006(

نظرية التحكم يف االنتباه
يب��دو أن تحديد مناذج معالج��ة املعلومات املقننة املعتمدة عى سلس��لة من 

املراحل يفش��ل يف ج��ذب االنتباه حول الطبيعة الدينامي��ة للمعالجة. وهناك ثالثة 

من��اذج دينامية عملي��ة مرتبطة بهذا املوضوع. أوال، يش��ري عل��م األعصاب املعريف 

الحدي��ث إىل أن املخ ه��و أداة املعالج��ة املوازية، فهو ينفذ العدي��د من »الربامج 

الثانوي��ة« بصورة متزامنة، ويف مناطق مختلفة من املخ، وذلك مع كثري من االتصال 

ب��ني الربامج حال عملها، وبالتايل ميكن ألثر القلق ع��ى الربنامج الواحد أن ميتد إىل 

باقي الربامج بس��هولة. ثاني��ا، يتضمن املخ أنظمة مخصص��ة لتنظيم وضبط عملية 

الربام��ج الفرعية املتخصصة، والت��ي تقع يف قرشة الفص الجبهي. ويش��ار إىل هذه 

العمليات عى أنها »عمليات تنفيذية«، ويعتقد بش��كل متزايد أن القلق وغريه من 

 Matthews,( االنفعاالت تؤثر يف التحكم املعريف يف العمليات ذات املس��توى األدىن

Gruszka, & Szymura, 2010(. ثالثا، تنظر النامذج املقننة إىل املعالجة باعتبارها 

سلسلة خطية متعاقبة من املثري إىل االستجابة. وعى الرغم من ذلك، كام أشار نيرس 

)1967(، ف��إن تناول املث��ري يعتمد يف حد ذاته عى خطط الش��خص للقيام بالفعل 

ال��ذي يوجه االنتباه إىل املثريات الفعالة يف البيئ��ة. وقد يعكس تحيز االنتباه حينها 

البحث الفعال ع��ن التهديدات التي تتطلب اتخاذ إجراءات دفاعية بدال من زيادة 

.)Wells & Matthews, 1994( اآللية يف األولوية الخاصة باملثريات املهددة

وتالئم نظرية التيقظ املفرط أليزنك )1992( بعضا من هذه العوامل الدينامية، 

فالناس املعرضون للقلق يشاركون مبعدالت مرتفعة يف املسح البصي بكل املواقف 

الجديدة أو الغامضة. فإذا التقطت عمليات االنتباه إش��ارة تهديد محتملة، فحينها 

مييل األش��خاص القلقون إىل تركيز انتباهه��م بدقة. وتصاحب هذه الدقة ارتفاعات 

يف مستوى االستثارة واملجهود املتزايد، كام أن عمليات االنتباه لديها قدرة محدودة 
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)Kahneman & Triesman, 1983(، حي��ث إن تركي��ز االنتباه الضيق املوجه إىل 

مصادر التهديد املدركة، يصاحب اإلهامل النس��بي للمثريات األخرى. وتركيز االنتباه 

املح��دود يبعد االنتباه عن املهام األخرى، ما يؤدي إىل معاناة الناس من مش��كالت 

الرتكي��ز، وكذلك معاناتهم يف املجاالت األخ��رى، وبالتايل، فإن آثار القلق تعتمد عى 

اس��رتاتيجيات املرء ودافعيته، باحثة عن الخطر املحتمل يف مقابل »تثبيت« االنتباه 

عى التهديد الفعيل. وأش��ار أيزنك )1992( أيض��ا إىل أن الناس القلقني قد يكونون 

عى بينة من تش��تت انتباههم خالل أدائهم املهمة، وأنهم قد يبذلون مجهودا أكرب 

م��ن أجل إعادة الرتكيز عى املهمة، م��ا يعوضهم عن كونهم حائرين. وبالتايل ميكن 

استمرار فاعلية األداء حتى لو جرت تسوية كفاءة املعالجة.

ومتثل نظرية التحك��م االنتباهي يف القلق التي افرتضها أيزنك وآخرون )2007( 

مزيدا من التطور يف هذا املنظور. ففي هذه النظرية يفرتض أيزنك أن االنتباه يعتمد 

ع��ى التوازن الدينامي بني نظام االنتباه التنفيذي املوجه نحو الهدف )من أعى إىل 

أس��فل( من جانب، وبني النظام األكرث انعكاسا، املثري– الدافع )من أسفل إىل أعى( 

من جانب آخر. فاالنتباه يعتمد عى التأثري الخاص باملثريات البارزة للغاية التي ميكن 

أن »تتحك��م يف« نظام املثري- الدافع، كام أن��ه يعتمد عى العمليات التنفيذية التي 

تطبق الخيار اإلس��رتاتيجي لرتكيز االنتباه. وبالنسبة إىل الذكور يف املرحلة الجامعية، 

الذي��ن لديهم بعض األعامل التي يتعني عليهم إنجازها عى الحاس��وب الخاص بهم 

يف رشكة مقاهي ستاربكس التي ترتادها الفتيات الفاتنات، نجد أن هذا األمر يفرض 

عليهم النظام املوجه نحو الهدف حتى يتجاوزوا نظام توجيه املثري.

ويرتب��ط القل��ق بالتأثري املتزاي��د لنظام االنتب��اه املوجه إىل املث��ري، كام يرتبط 

بانخف��اض تأث��ري النظام املوجه نح��و الهدف. وتكون آثار القل��ق أكرب عندما تكون 

مس��تويات القلق مرتفعة )الضغط النفي املرتفع( وكذلك عند تنشيط التهديدات 

لنظام توجيه املثري. ويف دراس��ات القل��ق التجريبية التي أجريت عى تحيز االنتباه، 

يعك��س تحويل االنتباه إىل املثريات املهددة، مثل كلامت اختبار س��رتوب االنفعايل، 

ضعف التحكم التنفيذي يف االنتباه من خالل مثريات التهديد.

عموما، القلق يعطل أداء وظيفة نظام االنتباه املوجه نحو الهدف، ما ينتج آثارا 

عديدة تتضمن خفض القدرة عى كف االس��تجابات الضعيفة الخاطئة، كام تتضمن 
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القابلية املتزايدة للتش��تت، وكذلك األداء الضعيف ع��ى املهام الثانوية يف املواقف 

ذات املهمة املزدوجة، باإلضافة إىل األداء التحوييل الضعيف. وعى الرغم من ذلك، 

فك��ام الحظ أيزنك وآخرون )2007(، أظهرت نتائج البحوث الحديثة أن العديد من 

العمليات التنفيذية الواضحة ميكن أن متيز بني كف املثريات املش��تتة، والتحول بني 

مختل��ف أوضاع املهمة، وكذلك تحديث الذاكرة العاملة. وحاولت هذه البحوث أن 

تثبت أن القلق يبدو كأن له تأثريا أكرث قوة عى الكف والتحويل منه، عى تحديث 

الذاك��رة. وخالص��ة القول، القلق يضعف كفاءة املعالجة ألن��ه يقلل من التحكم يف 

االنتب��اه، خصوصا يف وجود املثريات املش��تتة التي تتعل��ق بالتهديد. ونتيجة لذلك، 

ي��زداد احتامل أن تتحول مص��ادر املعالجة من مثري يتصل باملهمة إىل مثري ال يتصل 

باملهمة التي تنطوي عى زيادة كف وتحويل الوظائف، أو أحدهام.

وتق��دم نظرية التحكم يف االنتباه أيضا أساس��ا لعلم األعص��اب املعريف الخاص 

باالنتباه. ويف هذا السياق أجرى أيزنك ومعاونوه أخريا دراسة غري منشورة يف جامعة 

لن��دن)Santos, Wall, & Eysenck, 2010(، باس��تخدام أس��لوب التصوير بالرنني 

املغناطي��ي لتقييم نش��اط املخ ل��دى 20 طالبا )مرتفع��ني يف مقابل منخفضني يف 

قل��ق االمتحان( باعتبارها دالة للمطالب املختلفة ع��ى نظام التحكم يف االنتباه يف 

مقابل املهمة املعرفية التي تتطلب انتباها مبس��اعدة الحاسب اآليل )تحويل املهام(. 

وأش��ارت النتائج إىل أن��ه باملقارنة بني املبحوثني الذين يتس��مون بدرجة عالية من 

حاالت القلق وأقرانهم الذين يتس��مون بدرجة منخفضة من حاالت القلق، تبنينَّ أن 

املبحوثني الذين يتس��مون بدرجة عالية من حاالت القلق قد أظهروا تنش��يطا أكرب 

يف التلفي��ف األمامي العلوي األمي��ن واأليرس، الذي متت اإلش��ارة إليه يف الوظائف 

التنفيذي��ة املركزي��ة. وعى الرغم من ذلك مل يكن هن��اك أي تأثري لحالة القلق عى 

األداء. وبالت��ايل، يظهر أن ارتفاع حالة القلق يرتبط باملعالجة الضعيفة عندما يكون 

التحكم املرتفع يف االنتباه رضوريا.

نظرية التنظيم الذايت للقلق
تع��د نظريات العجز الخاصة بالقلق واألداء محدودة بس��بب إهاملها التفاعل 

بني طريقة تعامل الش��خص مع التهديدات البيئي��ة، والقابلية املزاجية الخاصة به. 
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وفيام يأيت س��نناقش مزيدا من التفاعل الدينامي بني املطالب الش��خصية واملطالب 

املوقفية، وذلك مع اإلش��ارة إىل نظرية )الوظيف��ة التنفيذية ذات املرجعية الذاتية( 

 Matthews & Wells, 1999; Wells & Matthews,( الخاصة بالضغط االنفع��ايل

Zeidner & Matthews, 2000 ;1994(. وتؤس��س هذه النظرية عى العمل املبكر 

ال��ذي يتعلق بالتعامل م��ع الضغ��ط النف��ي )Lazarus, 1999( وكذلك النامذج 

الس��يربانطيقية للتنظيم ال��ذايت )Carver & Scheier, 1989(، وذلك لتحديد كيف 

ينش��أ القلق واالنزع��اج من خالل العملي��ة التنفيذية للمعلوم��ات ذات املرجعية 

الذاتية. وتتشكل هذه املعالجة من املعرفة الذاتية املعلنة واإلجرائية التي تتكون يف 

الذاكرة طويلة املدى. ويجري ضبط تأثريات الس��مة أو املزاج عى القلق من خالل 

 Matthews, Schwean, Campbell,( الفروق الفردية يف محتوى املعرف��ة الذاتية

Saklofske, & Mohamed, 2000(، مب��ا يتفق مع األدلة التي س��بقت مراجعتها. 

وميلك منوذج الوظيفة التنفيذي��ة ذات املرجعية الذاتية تضمينا لفهم وعالج القلق 

اإلكلينييك، الذي سنعود إليه الحقا يف الفصل التايل.

وتتولد املعالجة ذات املرجعية الذاتية يف البداية من اخرتاق املعارف التهديدية 

أو الصور التي نش��أت عن طري��ق املثريات الخارجية أو الدوائ��ر الداخلية الخاصة 

باملعالج��ة، ك��ام يف حالة القل��ق التقييمي والتفكري يف الفش��ل. فه��ذه االخرتاقات 

تعمل عى تنش��يط املعالجة التنفيذية التي تسعى إىل بدء التعامل املناسب )انظر 

الش��كل 5-4(. ويتأثر اختيار إسرتاتيجية التعامل باسرتجاع املعرفة الذاتية والخرائط 

التخطيطي��ة للفعل من الذاك��رة طويلة املدى. وعى املدى القص��ري يتولد الضغط 

واالنزع��اج الحاد من خ��الل املعتقدات الذاتية الس��لبية، التي تقل��ل من الكفاءة 

الش��خصية عى س��بيل املثال، وكذلك من خالل اختيار اس��رتاتيجيات التعامل ذات 

النتائج العكسية، مثل تأنيب الذات والتجنب الذي يركز االنتباه عى أوجه القصور 

يف الشخصية. ومن األمور الخاصة معتقدات ما وراء املعرفة التي تبقي عى التفكري 

 .)Wells, 2000( الس��لبي ذي املرجعية الذاتية، مثل أهمية أن يرصد املرء انزعاجه

وعى املدى الطويل قد يستمر الضغط من خالل أساليب الخلل الوظيفي يف تفاعل 

الش��خص مع املوقف. فالش��خص املتوافق جيدا، يعمل ع��ى تعديل معرفة الذات 

الس��تيعاب الواقع وتعلم اس��رتاتيجيات التعامل األكرث فاعلية، مثل مذاكرة الشخص 
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بجد بعد األداء الس��يئ يف االمتحان. وعى الرغم من ذلك يبدو االنزعاج املس��تمر 

عى أنه يقوى ويوضح املعتقدات الذاتية الس��لبية، مثل عدم القدرة عى مواجهة 

االمتحانات. باإلضافة إىل ذلك، يؤدي تجنب اسرتاتيجيات التعامل إىل عدم التعرض 

للمواق��ف التي قد تعزز املهارات ذات الصلة باملهمة. وقد يكون الش��خص القلق 

م��ن االمتحان كارها للدراس��ة ألن املوقف الدرايس يعمل ع��ى تركيز االنتباه عى 

األحداث املخيفة.

ويق��دم من��وذج التنظيم الذايت التفس��ري األكرث كامال لآلثار الض��ارة للقلق عى 

االنتب��اه. إن مصدر القلق ه��و املعرفة الذاتية بالخلل الوظيفي )س��واء تقريريا أو 

إجرائيا(، ولكن التعبري عنها كأسلوب تعامل موقفي سيئ التوافق، وكذلك استمرارها 

ع��ى مر الزم��ان، يتطلب منظ��ورا ديناميا لنم��وذج التعامل م��ع الضغط النفي 

واالنفعال )Lazarus, 1999; Matthews et al., 2000(، فتصفات الشخص القلق، 

مثل التجنب الس��لويك وتحقري الذات لآلخرين، تؤدي إىل التعرض للبيئة التي تؤكد 

التحيزات املعرفية الس��لبية، ومتنع تعلم مه��ارة التكيف وإعادة بناء معرفة الذات. 

وم��ن بني النتائج املختلفة لهذه العملي��ات االضطرابات يف معالجة املعلومات التي 

تب��دو يف الحاالت الحادة للقل��ق واالنزعاج. وتبدأ املعالج��ة ذات املرجعية الذاتية 

الت��ي تحركها أهداف ما وراء املعرفة، باس��رتاتيجيات التعام��ل مع الخلل الوظيفي 

)مثل تركيز االنفعال، والتجنب، واإلعاقة الذاتية( التي تبعد موارد االنتباه، والذاكرة 

العامل��ة، واملجه��ود بعيدا ع��ن املهمة التي ب��ني أيدينا، ما ي��ؤدي إىل الضعف إذا 

كانت املهمة صعبة. ويؤدي رصد التيقظ للتهديدات املحتملة إىل تش��تيت محتمل 

لتحيزات االنتباه، فعى الرغم من أنه غالبا ما ينظر إىل مثل هذه التحيزات باعتبارها 

»تلقائية«، تش��ري الدالئل إىل أنها حساس��ة عادة لعوامل الس��ياق، ما يعني التأثري 

االس��رتاتيجي )Matthews & Campbell, 2009(. ويش��ري املنظور الدينامي أيضا 

إىل أن العج��ز يف األداء ق��د ال يعكس فقط التداخل املعريف الح��اد، بل إنه يعكس 

أيضا العج��ز يف املهارات الفعلية الناتجة عن تجنب التعامل. كام يس��لط النموذج 

التنظيم��ي للذات الضوء عى التفاعل بني الدافعي��ة، واملعرفة، واالنفعال يف القلق، 

فآثار القلق عى السلوك ليست فقط نتاجا لألفكار املضطربة واملشاعر، بل هي أيضا 

من أهداف الشخص القلق يف التعامل مع التهديدات التقييمية امللحوظة.
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وأك��دت نتائج دراس��ات عديدة فائدة منظور تنظيم ال��ذات يف فهم اآلثار الضارة 

للقلق عى األداء. وأكدت دراس��ة طولية أن هناك عالق��ة دينامية متبادلة بني ضغوط 

 Matthews & Campbell,( املهمة وأدائها، مبا يتس��ق مع النظرية التفاعلية للضغوط

2009(. ويف هذه الدراسة نجد أن متطلبات املهمة )ضغط وقت مرتفع( قد أثارت قلقا 

مرتفعا، ما أدى بدوره إىل خلل يف الذاكرة العاملة. وأظهرت الدراس��ات التي أجريت يف 

وق��ت الحق أن الخلل الوظيف��ي لتنظيم الذات يرتبط بقصور األداء، فقد بحث ماثيوز 

وهيليارد وكامبل )1999( الدور الذي يقوم به الوعي باملعرفة يف سمة وحالة القلق من 

االمتحان، باس��تخدام مقياس وضعه الباحثان: كارترايت هاتون، وويلز )1997(. ووجد 

الباحثان أن س��مة القلق من االمتحان ترتبط بنمط الخلل الوظيفي يف الوعي باملعرفة، 

مثل االعتقاد بأن أفكار املرء خطرية وال ميكن السيطرة عليها. عالوة عى ذلك، فإن هذا 

النم��ط الخاص بالوعي باملعرفة يتنبأ مبس��توى اخرتاق »التداخ��ل املعريف« الذي جرى 

املرور بخربته خالل امتحان الجامعة الفعيل، والتعامل مع سوء التكيف. وتتمثل إحدى 

املشكالت التي تواجه األفراد القلقني من االمتحان، يف إدارة أفكارهم واهتامماتهم. ويف 

دراس��ة ماثيوز وكامبل )2009( أدى املشاركون مهمة انتباه تتطلب معالجة املعلومات 

برسعة يف ظل ظروف ضاغطة للغاية )بحيث تصل رسعة تقديم املثريات إىل 150 مثريا/ 

دقيقة يف الحالة الواحدة(. وقد أظهر املشاركون الذين حكموا عى مطالب املهمة بأنها 

ال ميكن التحكم فيها، والذين واجهوها باس��تخدام تركيز االنفعال والتجنب، قصورا أكرب 

يف األداء وضغطا أكرب أثارته املهمة.

ويلخص الجدول )5-1( اآلثار الرئيسية للقلق عى األداء املعريف يف مختلف مراحل 

معالجة املعلومات.

الجدول )5-1( العجز يف معالجة املعلومات لدى األشخاص مرتفعي القلق:

وصف مختصمجال العجز

أ - ترميز املعلومات

املرور بخربة صعوبات الرتميز.1 - صعوبات الرتميز

هو إظهار التحيز يف االنتباه االنتقايئ املنجذب إىل التهديد.2 - التحيز التفسريي
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3 - مدى محدد من 
استخدام الهاديات

هو االنتباه إىل مظاهر بيئية قليلة والحصول عى مدى محدد 
من استخدام الهاديات.

4 - القابلية للتشتت
هي صعوبة يف الرتكيز عى املهام املعرفية، وتقسيم االنتباه بني 
املتطلبات العديدة للمهمة املعقدة ومختلف األنشطة التي ال 

صلة لها باملهمة.

ب - تخزين املعلومات ومعالجتها

5 - التخزين قصري املدى
انخفاض القدرة املعرفية املكرسة للمهمة، وبالتايل تقليل 

موارد مهام الذاكرة قصرية املدى لدى األشخاص الذين يعانون 
قلق االمتحان. ومن الناحية العملية، تتأثر الذاكرة العاملة.

6 - التخزين طويل املدى
االحتفاظ الضعيف باملعلومات ىف الذاكرة طويلة املدى، ما 

يؤدى إىل زيادة فقدان االحتفاظ مبرور الوقت.

7 - عمق املعالجة
الرتكيز عى معالجة املالمح السطحية للمثريات اللفظية عى 
حساب معالجة داللية أعمق، والرتكيز عى معامل سطحية أو 
مادية بدال من الرتكيز عى سامت املثري األكرث عمقا أو داللة.

الفشل يف إعادة وتوضيح املعلومات بشكل كاف.8 - التوضيح واإلعادة

9 - تنظيم املفاهيم
هو الرتميز والتنظيم السطحي للمواد الداللية عن طريق الحد 

من جودة التوضيحات واملسارات ذات الصلة.

10 - املعالجة 
اإلسرتاتيجية

استثارة تعيق املهام املعقدة التي تتطلب إعادة عمليات 
إسرتاتيجية، يف حني أن العمليات التلقائية أو املتعلمة بكفاءة 

ال تتأثر تقريبا.

11 -  معالجة اللغة
القصور ىف املفردات، وأوجه القصور ىف كفاءة الفهم والقراءة، 

والرضر االنتقايئ لكفاءة العمليات عى مستوى النص، مثل 
تلك األمور تنطوي عى دمج املعلومات عرب الجمل.

12 - اتخاذ القرار
صعوبة يف استيعاب املعلومات ذات الصلة بالقرار، وصعوبة يف 

فحص البدائل، واعتامد عى مزيد من محكات اتخاذ القرار الحذر.

13 - الوعي باملعرفة
نقص أو قصور الوعي باملعرفة، متضمنا العمليات العقلية 

املعرفية والتنفيذية املستخدمة لضبط التعلم.

ج - اسرتجاع املعلومات

14 - التداخل وإعاقة 
القلق

التداخالت املعرفية واالنشغاالت الذاتية باملعلومات غري ذات 
الصلة باملهمة.

االسرتجاع الضعيف للمواد واألداء املنخفض.15 - اسرتجاع املعلومات
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امللخص واالستنتاجات
ميكن أن ندرك اآلثار املدمرة للقلق عى العمليات املعرفية بش��كل فعيل داخل 

املجتمع املوجه نحو األداء، فاألش��خاص الذين يضع��ف القلق الخاص بهم أداءهم 

عند اس��تكامل االختبارات املقننة، أو العمل عى أجهزة الحاس��وب، أو يف التفاوض 

خالل اللقاءات االجتامعية التي تتسم بالتحدي سيكونون أقل حظا يف الحياة. ويعد 

االنزعاج واالنش��غال بالذات من أكرث العن��ارص رضرا يف القلق. وقد حقق الباحثون 

تقدم��ا كبريا يف تحديد اآلثار الضارة للقلق عى األداء يف مختلف البيئات التقييمية، 

وبخاصة يف املواقف الضاغطة. يف الواقع، يبدو أن هذه األشكال املختلفة من القلق 

هي املنترشة إىل حد بعيد.

ولفهم آثار القلق ع��ى األداء أيضا، نحن بحاجة إىل بناء واختبار مناذج معرفية 

للقلق. وتوضح أبسط هذه النامذج سلسلة خطية متعاقبة من مراحل املعالجة بني 

املثري واالس��تجابة. ومن هذا املنظور يبدو أن املشاركني القلقني قد يعانون مختلف 

درجات العجز والتداخل يف ثالث مراحل واسعة من معالجة املعلومات وهي: ترميز 

املثري، واملعالجة املركزية، واالسرتجاع من الذاكرة. وباإلضافة إىل عجز املعالجة العام 

يرتبط القلق أيضا بالتحيزات النوعية يف املعرفة، ويركز عى إعطاء األولوية للتهديد. 

وتش��مل هذه التحيزات تحيز االنتب��اه االنتقايئ )التهدي��دات املفضلة املصاحبة(، 

والتحيز التفسريي كذلك )حيث ُتَقيم املثريات عى أنها تهديدات(.

وعى الرغم من أن تطبيق مناذج معالجة املعلومات املقننة كان غنيا باملعلومات، 

فإنها فش��لت يف فهم الطبيعة الدينامية للمعالجة، س��واء في��ام يتعلق بالتفاعالت 

الداخلي��ة بني نظم املعالجة املختلف��ة، أو فيام يتعلق بالتفاعل بني املعالجة والبيئة 

الخارجية. وتصف نظرية التحكم االنتباهي العمليات التنفيذية التي تنظم املعالجة 

الت��ي تحركه��ا املثريات من مس��توى أقل إىل مث��ريات أعى. ووفقا له��ذه النظرية، 

س��يعكس كل من التشتيت والحساسية لدى األش��خاص القلقني العجز يف السيطرة 

التنفيذي��ة للنظام الذي تحركه املثريات. وت��رى نظرية التنظيم الذايت أيضا أن األداء 

يرتبط بالقلق نتيجة إسرتاتيجية للمعالجة التنفيذية ذات املرجعية الذاتية )االنزعاج 

الدائم(، والذي يحول االنتباه نحو إس��رتاتيجية التعامل التي تركز عى االنفعال، أو 

إىل البح��ث الجاد عن التهدي��د. وتؤكد النظرية أيضا أن اإلف��راط يف املعالجة ذات 
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املرجعية الذاتية تتداخل مع اكتس��اب املهارات. فعيل س��بيل املثال، سيؤدي القلق 

االجتامعي إىل تجنب اللق��اءات االجتامعية، وإىل عدم وجود فرصة لتعلم املهارات 

االجتامعية وبناء الثقة االجتامعية كذلك.

وبالت��ايل، فإن البحوث ناجحة متام��ا يف تحديد مجموعة من العمليات التي قد 

تسهم يف قصور األداء نتيجة للقلق. وقد أحرز علامء األعصاب املعريف أيضا تقدما يف 

تحديد نظم املخ الحساسة للقلق، مثل املناطق الواقعة يف مقدمة التكوين الجبهي 

الت��ي تدعم املعالج��ة التنفيذية. وهناك حاجة إىل مزيد م��ن البحوث التي تحاول 

فهم الكيفية التي يؤثر بها القلق عى كفاءات املعالجة األكرث تعقيدا، والتي غالبا ما 

تكون مهمة يف س��ياقات الحياة الفعلية متضمنة جوانب مختلفة من الحكم واتخاذ 

القرار، والعمليات االس��تقرائية واالس��تنباطية، والتفكري والس��لوك اإلبداعي. ولعل 

التح��دي الكبري للبحوث كان يف تطوير فهم العمليات الدينامية للقلق، وبخاصة يف 

مواقف الحياة الفعلية. وعى نطاق واسع يبدو أن القلق يتعلق بالعمليات الداخلية 

املتعددة، وبطرق التعامل مع التهديد الخارجي، التي قد تؤدي إىل تفاقم صعوبات 

األداء. وع��ى الرغ��م من ذلك، فإن القلق يظل غامض��ا نوعا ما يف كيفية تأثريه عى 

املعرف��ة التي متتد لفرتات زمني��ة، مثل قضاء دورة طويلة ملدة فصل درايس أو إمتام 

م��رشوع مه��م يف العمل. وهناك حاج��ة أيضا إىل البحث يف مجال أش��كال القصور 

املعرفية املرتبطة بالقلق.
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وترضبه عواصفه��ا أن يبلغنا عن كل يشء كيف 

سيكون، وكيف ستؤول به األحوال.

)القديس أوغسطني(

لق��د عرضنا يف الفصل األول، كام ميكن أن 

تتذكر، س��يناريو ليندا، الت��ي عانت اضطراب 

القل��ق االجتامع��ي املزعج. حي��ث كان أهم 

مالمح مشكلتها حساسيتها الزائدة ورد فعلها 

تجاه التدقيق، والتقيي��م، والنقد االجتامعي. 

كام أنها كانت تش��عر بالش��ك وعدم الراحة 

يف إط��ار تفاعلها م��ع اآلخري��ن يف العمل أو 

األوس��اط االجتامعي��ة، وذلك نتيج��ة لتيقنها 

بأنها غري لبقة، وال تتسم بالكفاءة االجتامعية، 

وأنه��ا غري مقبول��ة اجتامعيا م��ن قبل زمالء 

هل ميكن للتدخل أن 
يجدي نفعا؟

6

 
»لق��د أصبحت أعداد األش��خاص 
الذين يرتددون عىل األطباء نتيجة 
للقلق تفوق أعداد الذين يعانون 

نزالت الربد«
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العمل واألق��ران. وعندما كانت تتحدث إىل الناس، كانت تعي متاما مدى قلقها، 

األمر الذي كان مينعها من التفاعل بشكل مريح مع اآلخرين والتعبري عن نفسها 

بش��كل فعال. وقد بدا أنها تخوض خربات شخصية سلبية، ال سيام تلك الخربات 

التي كانت تواجه فيها بالرفض املجتمعي. ونتيجة لذلك، كانت متيل إىل االنطواء 

عىل نفس��ها وال تتفاعل إال قليال مع اآلخرين عىل أس��اس اجتامعي. ومع ذلك، 

وكام الحظنا، فإن مفهوم ليندا الس��لبي لذاته��ا باعتبارها منعزلة اجتامعيا بعيد 

ع��ن الصورة اإليجابية للذات، فبينام كانت متتلك مهارات اجتامعية جيدة، فإنها 

كانت تفتقر إىل الوسائل والثقة الكافية لتوظيف هذه املهارات عىل نحو فعال يف 

الس��ياقات االجتامعية املختلفة. ولقد زاد األمر سوًءا ميوُلها إىل تجنب اآلخرين، 

لشعورها برفضهم لها. 

وقد يتعاطف كثري منا مع األمل واملعاناة التي يش��عر بها أش��خاص مثل ليندا 

يف حياتهم اليومية، والعواقب االجتامعية الوخيمة التي ترتتب عىل حالتها. ولكن 

كيف يختلف األش��خاص الذين يعان��ون اضطراب القلق مثل ليندا، عن اآلخرين 

الذين يتمتعون مبس��تويات عادية من القلق؟ وكيف يتس��نى لألشخاص القلقني 

التعامل مع القلق، وكيف ميكن مس��اعدتهم؟ لذا فقد خصصنا هذا الفصل للرد 

عىل هذه األس��ئلة. وس��نبدأ مبحاولة التمييز بني أش��كال القلق السوي واملريض. 

ثم ندرس كيفية تأقلم األش��خاص مع الضغط النفيس والقلق، ومن ثم ننتقل إىل 

تن��اول مجموعة من أس��اليب التدخل التي تبني فعاليته��ا يف تخفيف القلق، مبا 

يف ذلك التدخالت ذات الطاب��ع االنفعايل، والطابع املعريف، والتدخالت الدوائية. 

ونس��تخلص من خ��الل العرض عددا م��ن االعتبارات التي يؤخ��ذ بها يف العالج 

اإلكلينييك للقلق. 

القلق السوي مقابل القلق املريض
يوجد اطراد هائل يف البحوث العلمية يف موضوع القلق، فضال عىل اهتامم 

العامة به وما ينش��أ عنه من اضطرابات. ولعل اضطرابات القلق من بني أكرث 

 Achenbach, Howell, McConnaughy, &( أنواع األمراض النفسية شيوعا

Stanger, 1995(. فه��ذه االضطرابات تتحول إىل مرض مزمن إذا مل ُتعالج، مام 
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 Feldner, Zvolensky, & Schmidt,( ي��ؤدى إىل خلل حقيقي مدى الحي��اة

2004(. ولقد خلص املس��ح الش��امل الذي أُجري عىل نطاق واسع يف الواليات 

املتحدة األمريكية إىل أن اضطرابات القلق تش��كل القاس��م األكرب من مشكلة 

الصحة العقلية يف الواليات املتحدة )Barlow, 2002( كام تعد أكرث التصنيفات 

شيوعا يف التشخيصات املرضية وفقا »للدليل التشخييص اإلحصايئ لالضطرابات 

العقلية« )DSM-IV, 1994(. وقد أصبحت أعداد األش��خاص الذين يرتددون 

ع��ىل األطب��اء نتيجة للقل��ق تفوق أعداد ه��ؤالء الذين يعانون ن��زالت الربد، 

حي��ث أصبح القلق اآلن األكرث ش��يوعا ل��دى الجمهور العام م��ن االكتئ��اب 

)Barlow, 1973(. وق��د ثبت أن القلق من بني أه��م العوامل التي تؤدي إىل 

 Bagby, Joffe, Parker, Kalemba, & Harkness,( نوبات االكتئاب األسايس

1995(، ومحاوالت االنتحار )Coryell, Noyes, & House, 1986(. وقد ربط 

الباحثون كذلك بني التقارير الذاتية ومجموعة متنوعة من األمراض الجسمية 

مبا يف ذلك الرب��و، وأمراض األوعية الدموية يف القلب، ومتالزمة تهيج األمعاء، 

 .)for a review, see Edelmann, 1992( والق��رح، وأمراض التهاب األمع��اء

ومن بني العوامل الخمس��ة الكربى للشخصية كان عامل العصابية أكرث ارتباطا 

بس��مة القلق، ك��ام كان املنبئ األكرب بالرضا عن الحياة والس��عادة، والوجدان 

السلبي يف دراسة لتحليل التحليل )DeNeve & Cooper, 1998(. وعالوة عىل 

ذلك، فإن املستويات املرتفعة من القلق تعرِّض األشخاص ملزيد من املشكالت 

الزواجي��ة )O’Leary & Smith, 1991(، كام تؤدي أحيانا إىل إدمان الكحول 

.)Chambless, Cherney, Caputo, & Rheinstein, 1987( واملخدرات

ووفقا ألح��دث املراجعات التي أجراها مينكا وزين��ربج )2006(، تبني أن ما 

يقرب من 29 يف املائة من سكان الواليات املتحدة يعانون أو كانوا يعانون واحدا 

أو أك��رث من اضطرابات القلق التش��خيصية يف وقت ما من حياتهم. وعالوة عىل 

ذلك، تش��ري التقدي��رات إىل أن ما يقرب من 50 يف املائة م��ن األمريكيني الذين 

ي��رتددون عىل أخصائيي الصحة العقلية يعان��ون أعراضا مرتبطة بالقلق. كام أن 

م��ا يقرب من 20 مليون أمرييك يعانون اضطراب��ات القلق املختلفة التي تؤدي 

إىل تكاليف اقتصادية تقدر بأكرث من 50 مليار دوالر س��نويا نتيجة لقصور إنتاج 
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هؤالء األش��خاص، وتغيبهم عن العمل، والرعاية الصحية، والرعاية باملستشفيات 

 .)LeDoux, 2006(

ولكن كيف يتس��نى لن��ا أن نعرف إذا ما كان القلق الذي يش��عر به أحد 

األش��خاص مثل ليندا طبيعيا أو يجب تش��خيصه باضطراب القلق؟ ولعله من 

الواضح أنه طبيعي أن نعاين درجة ما من درجات القلق عندما تواجهنا مواقف 

ضاغط��ة أو مهددة. فكثري من الناس يش��عرون بالقلق يف حياتهم يف وقت ما 

حني يتعرضون ألحداث خطرية أو مواقف تنطوي عىل تهديدات. وكام ناقش��نا 

م��ن قبل، فإن القل��ق الطبيعي يعترب مفي��دا وله قيمة تكيفية ال س��يام عند 

االكتش��اف املبكر والرسيع لعالمات الخطر يف الس��ياق املب��ارش، حيث ميكن 

للشخص تجنبه، واالستعداد، والتعامل معه عىل نحو أكرث فاعلية مع التعامالت 

 .)Eysenck, 1982; Ohman, 2008( املس��تقبلية التي تنطوي عىل تهديدات

وخصوص��ا أن القلق يجهز جس��م الكائن إىل الرد الرسي��ع والقوي من خالل 

تحفيز وتنش��يط الجهاز العصبي السمبثاوي، ما ميكنه من القيام بردود أفعال 

فوري��ة تجاه املث��ريات الخطرة واملهددة. ولذلك، فإنه عندما يواجه الش��خص 

خط��را ما أو تهديدا ما أو أي موقف منفر، فإنه يش��عر بالقلق التكيفي الذي 

يزول بتاليش املوقف املنفر. 

ومثة جدل قائم حول تصورين للقلق يرتبطان مبس��تويات القلق الطبيعية يف 

مقابل املس��تويات املرضية للقلق؛ أي تصور االستمرارية يف مقابل تصور الفروق 

الكيفي��ة. ويفرتض تصور اس��تمرارية املفهوم أنه ميكن النظ��ر إىل مفهوم القلق 

ع��ىل أنه متص��ل أو بعد، فمع مق��دار ضئيل من القلق يف الط��رف األدىن، نجد 

قدرا أكرب من القلق يف الوس��ط، ومقدارا أكرث ارتفاعا من القلق يف الطرف األعىل 

م��ن املتصل. لذلك، فإن اضطرابات القلق تك��ون يف الطرف األعىل املتطرف من 

املتصل، والذي ميثل مس��توى شديدا من املش��اعر الصعبة والجارفة من الحذر، 

والف��زع، والرع��ب التي تتداخل مع األمور الحياتي��ة اليومية. وعىل النقيض من 

ذلك، ف��إن تصور الفرق النوعي يف��رتض أنه ميكن النظ��ر إىل اضطرابات القلق 

بش��كل أفضل باعتبارها مختلفة كيفيا عن املستويات الطبيعية من القلق. ومن 

املفيد أن يتعامل علامء النفس اإلكلينييك مع الفئات التش��خيصية املنفصلة )أي 
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إذا كان الش��خص مصاباً أو غري مصاب باضط��راب القلق(. ومع ذلك فإن منحى 

املتص��ل أو البعد مازال أكرث دقة وعملية. وبالطب��ع، فإنه ميكن النظر إىل القلق 

الزائ��د باعتب��اره أحد األبعاد املرضي��ة العديدة التي ميكن اس��تخدامها يف عمل 

 Widiger & Lowe,( تفس��ري ش��امل لألعراض املرضية التي تصيب الش��خصية

2007(. وتشمل األبعاد األخرى للشخصية املضادة للمجتمع، والكف االجتامعي 

.)Matthews et al., 2009( )والسلوكيات القهرية

ويتبن��ى مؤلف��و هذا الكتاب عىل نطاق واس��ع مفهوم املتص��ل أو البعد يف 

نظرتهم للقلق. ومع ذلك، فقد يكون مثة انفصال بني السواء واملرض فيام يتعلق 

باملش��كالت الجوهرية الت��ي نواجهها يف الحياة، وهي النقط��ة التي رمبا يتوجه 

فيها الش��خص إىل طلب مساعدة مهنية. وقد ال يكون القلق سوى مصدر إزعاج 

للش��خص يصل به إىل النقطة التي يتوقف عندها عن العمل أو يواجه مشكالت 

زواجية بس��بب ش��دتها. وكام س��نناقش فيام بعد، فإن املنظور اإلجرايئ يرى أن 

القلق املس��بب للمش��كالت يعكس منط الفرد فيام يتعل��ق بالتفاعل مع البيئة 

االجتامعية املحيطة به. 

وإن��ه ملن اإلنص��اف أن نقول إن القل��ق، مثل معظم األش��ياء ىف الحياة قد 

يكون جيدا إذا كان مبقادير صغرية أو متوسطة، بيد أنه يصبح سيئا وال يستطيع 

الشخص التكيف معه عندما يكون مبقادير تتجاوز الحدود املعقولة. وبوجه عام، 

تتس��م اضطرابات القلق الرئيسية بوجود نس��ب من القلق والكرب البالغ الذي 

ق��د نعانيه. ويف الوقت ذاته، حاول الباحثون التمييز بني القلق الس��وي والقلق 

املريض باستخدام العديد من محكات التمييز. ولقد شملت هذه املحكات شدة 

رد الفعل املؤثر ومالءمة مس��توى القلق مع مقدار التهديد ومعقولية االستجابة، 

وم��دة وتكرار الحالة االنفعالي��ة، ودرجة املعاناة من القل��ق، والقابلية للتحكم 

الواعي، وشدة املعرفة، وأساليب التعامل وتأثري القلق يف التعامل واألداء. وهكذا، 

ويف مواجه��ة حال��ة التهديد، ف��إن ردود الفعل العادية تج��اه القلق تكون أكرث 

أو أق��ل مالءمة للتهديد، كام يربر االنزعاج املعقول بش��أن العواقب واالس��تثارة 

املتوس��طة، وحدوث ح��د أدىن من التمزق يف الحياة اليومي��ة وقدرات التعامل. 

وعىل النقيض من ذلك، تنطوي ردود األفعال املش��وبة بالقلق غري املتناسب مع 
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التهديد عىل مس��تويات مرتفعة من االس��تثارة، عالوة عىل إعاقة بالغة للتعامل 

والوظائف االجتامعية التي يطلق عليها اسم »اضطراب القلق«. 

ويوج��ز الجدول )6- 1( عددا من الفروق اإلكلينيكية يف محاولة للتمييز بني 

مستويات القلق السوية واملرضية. 

وبالتايل، فإن علم النفس اإلكلينييك يستلزم القيام مبجموعة من اإلجراءات 

للتمييز بني املس��تويات الس��وية واملرضية من القلق، والذي قد يكون مقبوال 

عىل األقل يف املامرس��ة اإلكلينيكية. ويج��ب أن نالحظ بعض القضايا املحتملة 

التي تكمن وراء إجراء هذا التمييز. أوال، يجب عىل الطالب أن يضع يف اعتباره 

أن القل��ق ل��دى الكائنات البرشية ال يعد مبنزلة دليل تش��خييص مبارش ميكن 

األخذ به. إن لكل ش��خص قلق خصاله الفردية، وظروفه الحياتية الخاصة به، 

والتي قد ال يكتش��فها نظام التش��خيص. وعالوة عىل ذلك، فغالبا ما يوجد ىف 

الوقت نفس��ه نوعان أو أكرث من االضطرابات االنفعالية التي تحدث غالبا معا 

)التصاحب املش��رتك(. ومن غري املألوف بالنس��بة إىل م��رىض القلق أن تلتقي 

كذل��ك محكات تش��خييص االكتئ��اب أو اضطرابات األكل عىل س��بيل املثال، 

والعكس بالعكس. 

ثانيا، وعىل الرغم من أننا بحاجة إىل اختبارات عملية من أجل تحديد ما إذا 

كان الناس يحتاجون إىل عالج طبي نفيس أم ال، فإن الحد الفاصل بني األداء السوي 

واملريض مل يتضح بعد. كام أن األش��خاص املصابني مبس��تويات »دون إكلينيكية« 

م��ن القلق قد تنتابهم محنة وانزعاج ش��ديد دون تحق��ق املحكات اإلكلينيكية 

املطلوبة. ومن ب��ني االتجاهات املهمة يف علم النفس املريض حاليا، وكام افرتضنا 

مسبقا، هو أن حاالت كالقلق تعكس أبعادا بدال من التصنيفات الفئوية الكيفية. 

هذا، وميكن القول إن القلق اإلكلينييك ليس فئة كاملة أو ليس فئة عىل اإلطالق. 

وبدال م��ن ذلك، فإنه مثة متصال أو بعدا للمس��تويات املختلفة من القلق، التي 

تؤدي اىل درجات متزايدة من املرىض عىل قمة نهاية هذا املتصل. ومن ثم، فإنه 

ال يوجد حد فاصل بني السواء واملرض )عىل الرغم من أن األخصائيني اإلكلينيكيني 

يحاولون عمل متييز بني ما إذا كان القلق يتطلب عالجا أم ال(. 
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 الجدول )6-1(: مقارنة بني أشكال القلق السوي

والقلق املريض يف ضوء األبعاد األساسية

املرضالسواءاملحكات

أفع��ال معرفي��ة ووجداني��ة الطبيعة  ردود 
وجس��دية عادية تج��اه التهديد أو 

الخطر الوشيك.

ردود أفع��ال مرضي��ة، مفرط��ة يف الش��ذوذ، 
أو تضخي��م مع��ريف إىل أبعد ح��د، وعاطفية 

وجسدية تجاه التهديد أو الخطر الوشيك. 

دة يخرب مس��تويات مناسبة من القلق، الشِّ
بالنظر إىل التهديد الوشيك.

معان��اة بالغ��ة من مس��تويات غري مناس��بة 
ومبالغ فيه��ا يف مواجهة الضغ��ط النفيس أو 

التهديد الوشيك.

فرتات ثابتة وأطول نسبيا من القلق الشديدعابر نسبيا، نوبات قصرية من القلق.االستمرار واملدة 

ندرة نسبية يف ردود فعل القلق تكرار الحدوث 
والتي عادة ال تتكرر من دون 

تهديد محدد.

تك��رار لردود فعل القلق، التي عادة ما تتكرر 
من دون تهديد موضوعي.

مالءمة االستجابة 
للموقف

أو السياق

يتناس��ب عموم��ا مع ش��دة الحدث 
املنفر.

ال يتناسب بوجه عام مع شدة الحدث.

شدة املحنة 
واملعاناة

مش��اعر متفاوتة من التوتر والضيق 
واالنزعاج وعدم االرتياح 

معاناة بالغة من الش��عور مبس��تويات مرتفعة 
من الفزع والهلع واملعاناة التي ال تطاق.

املدركات 
الواقعية 
والعقالنية

إدراكات واقعية نسبيا للتهديد القائم 
مع الش��عور بالقلق ال��ذى يكون له 
معن��ى يف ضوء املوق��ف، عىل الرغم 

من املبالغة يف بعض األحيان.

إدراكات مبال��غ فيها أو مش��وهة يف كثري من 
األحيان تتس��م بقلي��ل م��ن العقالنية )عىل 
س��بيل املثال، الرعب من الهج��وم املفاجئ(، 

مع تفسريات كارثية ألحداث سابقة. 

معارف غري مرغوب فيها )عىل س��بيل املعارف 
املث��ال، االنزع��اج والتداخ��ل املعريف( 
باألح��داث  يتعل��ق  في��ام  خصوص��ا 
املس��تقبلية يف حياة الش��خص، نابعة 

أساسا من حدث خارجي.

مزمن��ة، وانزعاج غ��ري مرغوب في��ه، وأفكار 
مقحمة واجرتار ذو صبغة ش��خصية آلية نابع 
إىل ح��د كبري م��ن داخل الش��خص. وكثريا ما 

تتداخل األفكار الثابتة مع األداء املعريف. 

الكفاءة واحرتام 
الذات 

منخفضة إىل حد كبري منخفضة إىل حد ما 
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املرضالسواءاملحكات

منخفض من خفيف إىل معتدل التحكم املدرك

الدفاعات 
وإسرتاتيجية 

التعامل 

االس��تخدام املعتاد آللي��ات الدفاع 
عىل ح��د س��واء مع إس��رتاتيجيات 

الرتكيز عىل املشكلة واالنفعال.

االس��تخدام املتكرر للتجنب، واألفعال القامئة عىل 
الطق��وس الدينية التي ترم��ي إىل حامية الفرد من 
املجتمع، واملقاومة الشديدة للتفكري يف التهديدات 

الوشيكة. 

ع��ىل  الق��درة 
التعامل 

تتالىش بشكل كبري سليمة 

تظ��ل وظيفة األنا س��ليمة وعادة صالبة األنا 
ما ينجح الش��خص يف التعامل مع 

القلق.

ي��ؤدي القل��ق إىل تعويق الش��خص، ويجد 
صعوبة يف التعامل مع القلق.

اآلث��ار املرتتب��ة 
عىل السلوك

الح��د األدىن من اآلث��ار املعتدلة 
عىل األداء االجتامعي والس��لويك؛ 
ع��ىل  ق��ادرا  الش��خص  ويك��ون 

استعادة النمط العادي للحياة.

يعوق بشدة الوظائف النفسية واالجتامعية 
والسلوكية / الجسدية، مع تدهور متكرر يف 
األداء االجتامعي، مع املش��كالت عىل املدى 
الطوي��ل يف الق��درة عىل العم��ل والحفاظ 
ع��ىل العالقات. كام يؤدي إىل تعويق الفرد، 
وجعل��ه غ��ري ق��ادر ع��ىل التعام��ل البناء، 
كام ي��ؤدي إىل إعاق��ة للوظائف النفس��ية 

واالجتامعية.

التكيف 

السلويك 

تكيف��ي- إش��ارات إىل أن التهديد 
بات وش��يكا م��ام يس��تلزم اتخاذ 
إجراءات. ويكون الش��خص قادرا 
ع��ىل اس��تعادة النم��ط الع��ادي 

للحياة.

 غري تكيفي - يتداخل مع تحقيق األهداف 
الش��خصية. توج��د مش��اكل ع��ىل امل��دى 
الطويل يف القدرة عىل العمل والحفاظ عىل 

العالقات. 

ويف جميع األح��وال، وعندما يتحول القلق ليصبح مرضي��ا، ومبالغا فيه، وغري 

عق��الين، أو يؤدي إىل الفزع م��ن املواقف أو األحداث اليومي��ة املعتادة، فإنه قد 

يس��بب أملا وضيقا نفس��يا كام يتطور إىل مجموعة من اضطرابات القلق املعوقة 

واملكلفة )كنوبات الهلع، واضطرابات القلق العامة، والسلوكيات القهرية والخوف 

االجتامعي واضطراب ضغوط ما بعد الصدمة(. وتحتوي قامئة الدليل التش��خييص 

واإلحص��ايئ الرابع )1994( عىل كثري من االضطرابات التي تش��رتك يف عرض رئييس 
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ه��و الخوف أو القلق املبالغ فيه )انظر الج��دول ) 6-2( الذى يحتوي عىل موجز 

الضطرابات القلق الرئيسية(. 

الجدول )6-2(: ملخص الضطرابات القلق الرئيسية

وصف موجزاضطراب القلق النوعي

موسوم بالقلق املزمن، واملفرط وغري الواقعي تجاه أزمة محتملة اضطراب القلق العام
وكارثة  الصحة،  اعتالل  املثال،  سبيل  )عىل  املستقبل  يف  الحدوث 
مالية، والرعاية من قبل ذويهم، أو مزيج من بعض املصائب( مع 
متتد  االنزعاجات  من  واسعة  ومجموعة  تقريبا،  مستمرة  عصبية 

عىل مدى فرتات زمنية طويلة )عدة أشهر(.

ونوبات اضطراب الهلع الشديد  الخوف  من  متكررة  نوبات  ظهور  برسعة  يتصف 
والفزع،  الرعب  خاللها  الشخص  يعاىن  التي  القلق  من  مفاجئة 
وتشتمل األعراض عىل زيادة حادة يف معدل رضبات القلب، ورسعة 
التنفس، والتعرق امللحوظ، والرجفة، وأمل يف الصدر، وغالبا ما يكون 

ذلك غري متوقع، ويأيت من فراغ.

مثريات  الرهاب وجود  يف  الشخص  ينتابان  اللذان  الشديدان  والقلق  الخوف 
معينة )األماكن املفتوحة، واألماكن املغلقة، واملرتفعات، والحيوانات، 
الرئييس هنا هو  اليومية. واملظهر  الحياة  الخ(، والتداخل عموما مع 

الخوف املبالغ فيه من حدث أو يشء أو مكان معني. 

اضطراب الوسواس 
القهري

جهود متكررة ملنع وحامية الذات ومنع حدوث نتائج غري مرغوب 
متكررة  وسلوكيات  وأفكارا  منطية  أفعاال  الشخص  ويبدي  فيها. 
درء  إىل  الحاجة  تربز  وهنا  منفرا.  أو  مقبول  غري  بعضها  يكون 
األفعال  القامئة عىل  الترصفات  ببعض  القيام  الكوارث عن طريق 
القهرية )غسل اليدين( أو التفكري يف بعض األفكار )تكرار شعائر 

جرى تعلمها خالل فرتة زمنية معينة(.

اضط����راب الضغ��وط 
التالية للصدمة

زملة أعراض تبعث خربة مروعة مهددة للحياة. وتشتمل هذه الزملة 
والذكريات  املقحمة  األفكار  من  طويلة  نوبات  عىل  األعراض  من 
الصادمة،  واألحداث  والكوابيس(  املايض،  )ذكريات  املتكررة  املؤملة 
املفاجئ  واالنعكاس  واالستثارة،  األحداث،  لتجنب  محاوالت  مع 
املبالغ فيه... الخ. باإلضافة إىل ميل اضطراري إىل تذكر أحداث من 
ذكريات املايض أو األحالم، مع وجود ميول قوية لتجنب الناس أو 

األماكن املرتبطة بالضغط النفيس األصيل.
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وتجدر اإلشارة إىل أنه من الصعب حقا تحديد مقدار القلق، وما إذا كان يف نطاق املدى 

السوي، وما مقدار شدة القلق قبل أن يعترب مرضيا. وكذلك، فإن النظام الحايل املستخدم 

من خالل الدليل التشخييص واإلحصايئ لالضطرابات العقلية يف تشخيص اضطرابات القلق 

يع��د نظام��ا فئويا، عىل الرغم من حقيقة أن العديد من البنود التش��خيصية تنتظم عىل 

متصل متدرج وقابلة للقياس الكمي. ومن املهم أيضا أن نتذكر أن ما يعترب مبنزلة »القلق 

املفرط« يعد نتيجة لظروف الشخص الخاصة. ونحن منيل إىل تعريف ما هو مفرط وفقا 

ملا يتناسب مع ظروف شخص ما. عىل سبيل املثال، إذا كان هناك شخص يعيش يف منطقة 

منكوبة بالحرب مثل أفغانس��تان، والس��ودان، أو كولومبيا فال بد أن يش��عر مثل هؤالء 

األش��خاص بالقلق واالستثارة واالنزعاج عىل نحو اس��تثنايئ تجاه األخطار املستقبلية، كأن 

العامل كله مبنزلة مكان خطر )Rosen & Schulkin, 2004(. ونظرا إىل الطبيعة متعددة 

األوجه لهذه االضطراب��ات، فإننا نكون يف حاجة إىل توظيف املنحى متعدد األوجه الذى 

يحدد مظاهر التفاعل بني العوامل الش��خصية والبيئية للتصدي بش��كل فعال للمشكلة 

الصحية العقلية الخاصة باألعراض املرضية ذات الصلة بالقلق)٭(.

التصورات النظرية للقلق املريض 
لق��د صيغ عدد من الفروض الت��ي تهدف إىل الوقوف عىل تفس��ري حدوث القلق 

امل��ريض. وفيام يتعلق بالقل��ق »الطبيعي« أو »القل��ق دون اإلكلينييك«، جرى افرتاض 

كل م��ن النموذج��ني البيولوج��ي واملعريف. وىف الواق��ع، فإنه من املحتم��ل أن تتفاعل 

عوام��ل الخطر البيولوجية واملعرفية ليك تنت��ج القلق اإلكلينييك. ويفرتض أحد النامذج 

املؤث��رة الخاصة باضطراب الهلع )Barlow, 2002(، أن بعض األفراد الذين يعانون هذا 

االضطراب يبدون ردود أفعال بيولوجية عصبية مفرطة تجاه الضغوط النفس��ية. وعىل 

املس��توى املعريف، خلص بانيكر إىل الربط بني االس��تثارة الجسدية املرتفعة واإلحساس 

بأنه ميكن الس��يطرة عىل االنفعاالت، مام ينتج عنه تهيب من نوبات هلع مس��تقبلية، 

مع زيادة قابلية التعرض للهلع. 

ويذهب راك��امن )2004( يف نظريته إىل أن اضطرابات القلق قد تكون هي الثمن 

املدف��وع لهذا التحي��ز التطوري تجاه التقليل من الخس��ائر الكب��رية، وتجنب األخطاء 

)٭( تجدر اإلش��ارة هن��ا إىل أن هناك فروقا يف تصنيفات القلق النوعية بني الطبعتني الرابعة والخامس��ة من الدليل 

التشخييص واإلحصايئ لالضطرابات العقلية تتعني مراجعتها من قبل املتهمني بهذا املوضوع. ]املرتجامن[.
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م��ن النوع الث��اين )Rachman, 2004(، انظر الفصل األول: القل��ق: يف أي يشء يفيد؟ 

وبن��اء عىل ذلك، فإن الكائن الب��رشي قد جبل عىل تفضيل إس��رتاتيجية القرار »األدىن 

– األع��ىل« )أي اختيار اإلس��رتاتيجية التي تقلل الحد األقىص للخس��ارة( عندما يتعرض 

لتهديد محتمل، وذلك من خالل مامرسة دفاعات آمنة وسلوك تجنبي حتى يف املواقف 

التي تصبح غري مشوبة بالتهديد. إن هذا امليل املتأصل يف البرش قد يؤدي إىل تخلصهم 

مس��بقا من اضطرابات القلق عن طريق ض��امن أنظمة دفاع فعالة، عندما تكون حياة 

الش��خص معرضة للخطر. وقد مينع األش��خاص القلقون، الذي��ن ينتظرون حدوث أقل 

النتائ��ج املفضلة، أنفس��هم من التمتع بالنتائج اإليجابي��ة يف الحياة، وغالبا ما يعجزون 

عن تحقيق اإلش��باع. وهكذا، فإن اضطرابات القلق هي فشل لآلليات التطورية يف أداء 

وظيفتها األصلية.

ويذهب كل من بيك وإمري )1985( إىل أن هؤالء األفراد الذين يصابون باضطراب 

القلق يستمرون يف »مزاج الخطر«، ويكونون موجهني إىل أمناط من الترصفات الدفاعية 

 . )Beck and Emery 1985( املرتبط��ة بالقل��ق فرتة طويلة بعد زوال الخطر الفع��يل

وتتمثل أعراض اضطراب القلق يف اس��تجابات تقوم عىل تقديرات مبالغ فيها للخطر يف 

موق��ف معني، من جهة، والتقليل من قدرة الش��خص ع��ىل األداء أو التعامل معه عىل 

نح��و كاف من جهة أخرى. ويرك��ز رد الفعل املعريف يف القلق غري التكيفي عىل الخطر. 

وقد يؤدي إىل »رؤية النفق«، والذى يؤدي بدوره إىل منع وصول تأثري األفكار الدخيلة. 

وقد تتأثر القدرة املعرفية بالقدرة عىل التعامل مع الخطر، حني تبقى قدرة ضئيلة عىل 

إش��باع مطالبنا األخرى خالل املعالجة. ويعكس رد الفعل الوجداين العديد من اآلليات 

املدمجة للتعامل مع التهديد. كام تعكس األعراض الس��لوكية فرط النش��اط الحريك يف 

النظام السلويك )األرق( أو كفه )تنشيط الجمود - رد الفعل املتجمد(. ومن ثم، وطبقا 

لبي��ك وإم��ري )1985( فإن اضطرابات القلق تنش��أ عن خلل يف نظام تنش��يط وإنهاء 

االستجابة الدفاعية للتهديد. 

وعىل املس��توى املعريف، قد يش��كل مضمون معتقدات الناس حول أنفس��هم – أو 

مخطط الذات- القابلية للتأثر باألحداث )Clark, Beeck, & Alford, 1999(. وترتبط 

اضطرابات القلق عموما باالعتقاد يف الحساسية الشخصية والتعرض لإلصابة والعجز عن 

التعامل مع التهديدات. ومع ذلك، فإن املرىض الذين يعانون االضطرابات املختلفة التي 
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تظه��ر يف الجدول )6- 2( يبدون كأنهم ق��د تبنوا مجموعة مختلفة من املعتقدات عن 

الذات )Wells & Matthews, 2006(. ويرتبط القلق العام بش��عور املرء بأن مخاوفه 

تخرج عن نطاق الس��يطرة )Wells, 2000(، وأن هناك خطرا مبالغا فيه يلوح ىف األفق، 

 .)Riskind, Williams, & Joiner, 2006( وعليه تقييمه عىل أس��اس تصاعدي ورسيع

وترتبط املعارف يف اضطراب الهلع إىل حد كبري باالعتقاد بأن األحاسيس الجسدية تشري 

اىل احتامل وقوع بع��ض الكوارث، مثل األزمة القلبية. ويركز اضطراب الضغوط التالية 

للصدمة عىل االعتقاد بأن الصدمة التي مّر بها الش��خص هي صدمة ش��ائعة وخارجة 

عن تحكمه الش��خيص، وأن اضطرابات الوسواس القهري تؤدي إىل املبالغة يف املسؤولية 

الش��خصية عن األفكار املضطربة والص��ور. وتؤدي التش��وهات يف التفكري إىل كل من 

القلق، وسوء توجيه جهود التعامل معه وعدم فاعليتها. 

وق��د ع��رض روزن وزمالؤه )1998( تفس��ريا عصبي��ا بيولوجيا يتف��ق مع الفرضني 

الس��ابقني، مام ساعد عىل تفسري األس��س البيولوجية الضطرابات القلق. وافرتض روزن 

وزم��الؤه أن القل��ق املريض يتطور بش��كل مبارش من اس��تجابات الخ��وف الطبيعية، 

والضغوط النفس��ية االجتامعية، التي تحدث تغيريات يف دوائر الخوف يف املخ، وتؤدي 

بدورها إىل تعزيز اإلدراك واالس��تجابة للتهديد والخطر الالحقني. وهكذا، فإنه يف أثناء 

حاالت الخوف الطبيعي، يزداد النشاط يف دوائر الخوف يف املخ، بينام يقل عندما يتالىش 

الخطر. ومع ذلك، فإنه يف أثناء وبعد فرتات من الضغوط الش��اقة املس��تمرة، قد تصبح 

دوائر الخوف يف أوج نش��اطها. وقد تتطور العتبات الدنيا الخاصة بالتنشيط والربط يف 

هذه الدوائر، وقد تصبح االس��تجابات املرتبطة بالخوف مس��تقلة عن املثريات املحفزة. 

إن التنش��يط املتكرر للوزة من خالل الخربات السلبية املتكررة والحلقات املتكررة من 

القلق املبالغ فيه املرتتبة عليها قد تؤدي إىل اس��تثارة زائدة مزمنة يف اللوزة. ويف نهاية 

األمر، يصبح تنشيط دوائر الخوف مستقال وتلقائيا من خالل املثريات املحفزة، ومن ثم 

يصبح خارج التحكم الشعوري للشخص ويصبح مستقال وظيفيا«.

الدينامية املعرفية للتعرض لإلصابة

لق��د عرضنا كال من التفس��ريات البيولوجية واملعرفية الضطراب��ات القلق، بيد أننا 

مل تكن لدينا مس��احة للحكم عىل مختلف النظري��ات املفرسة للقابلية لإلصابة. ومثاال 
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عىل ذلك، س��وف نوضح املنظور الخاص بالقابلية لإلصابة باالضطراب الذي يش��ري إليه 

منوذج الوظيفة التنفيذية ذات املرجعية الذاتية )Wells & Matthews, 1994( والذي 

وصفناه يف الفصل الس��ابق )انظر الفصل الخامس، املداخ��ل النظرية لنظرية التنظيم 

الذايت يف القلق(. وله��ذا النموذج أهمية بالغة ألنه يحاول وصف التغريات يف املعالجة 

املعرفية والتي ميكن أن تنشئ وتولد اضطرابات القلق. 

وكام س��رى يف الفصل األخري )انظر الفصل الخام��س، املداخل النظرية: نظرية 

التنظي��م الذايت للقلق(، أن منوذج الوظيفة التنفيذي��ة ذات املرجعية الذاتية يعزي 

القلق )واالنفعاالت الس��لبية األخرى( إىل أحد أس��اليب التنظيم الذايت الناتجة عن 

املعتق��دات الذاتية الس��لبية التي ُيحتف��ظ بها يف الذاكرة طويل��ة املدى. فام الذي 

يجعل القلق، عندئذ، مرضيا؟ ومن القواسم املشرتكة مع النظريات املعرفية األخرى 

يف القل��ق )e.g. Riskind & Alloy, 2006(، نج��د أن من��وذج الوظيف��ة التنفيذية 

ذات املرجعية الذاتية ُيرجع امل��رض إىل املعرفة الذاتية الخاطئة كاملبالغة يف تقدير 

التهديد أو التقليل من ش��أن قدرات التعامل الش��خيص مع التهديد. ومع ذلك، فإن 

ه��ذا النموذج يتجاوز ذلك م��ن خالل ثالثة أوجه. أولها، أن��ه يؤكد أهمية املعرفة 

»اإلجرائي��ة«، فضال ع��ن املعرفة الواضحة أو الرصيحة. ويعاىن الش��خص القلق من 

الروتني املعريف امل��ر يف التعامل مع التهديدات املحتملة، مثل تجنب الدعوات يف 

املناس��بات االجتامعية، وهو األمر الذي ال يقبله بشكل شعوري. ثانيا، يسلط منوذج 

الوظيفة التنفيذية ذات املرجعية الذاتية الضوء عىل دور الوعي باملعارف يف املرىض 

مثل »ما قبل االنزعاج« وهو انزعاج الش��خص بشأن انزعاجه )Wells, 2000(. وقد 

تؤدي مراقبة الشخص املفرطة لالنزعاج إىل النقطة التي ال ميكن »إغالقها« بسهولة، 

وذل��ك عندم��ا يحتاج الش��خص إىل الرتكيز عىل نش��اط خارجي من ن��وع ما. ثالثا، 

يعوق االنزعاج لفرتات طويلة تعديل املعتقدات املختلة وظيفيا، وقد يش��جع عىل 

إسرتاتيجيات التجنب السلويك التي متنع التعامل الفعال. مثال ذلك، يصبح الشخص 

القل��ق اجتامعيا فاقدا الفرصة املتاحة لتعزيز امله��ارات االجتامعية، والحصول عىل 

العائد اإليجايب خالل التفاعل مع اآلخرين. وبالتايل، ينظر منوذج الوظيفة التنفيذية 

ذات املرجعية الذاتية إىل املرىض باعتباره ال يعكس فقط القلق الشديد، بل يعكس 

وبصفة أساس��ية، أس��اليب التفاعل مع التهدي��د واإلبقاء عىل املعتق��دات الذاتية 

السلبية التي تزيد من التفاعالت الضارة مع العامل الخارجي. 
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ويبني الش��كل )6-1( مخططا لعوام��ل القابلية للتعرض لإلصاب��ة التي عرضها 

 Wells & Matthews, 1994,( من��وذج الوظيف��ة التنفيذية ذات املرجعية الذاتي��ة

2006(. وقد جرى تعريف أحد العنارص الرئيس��ية وه��و »اختالل املعرفة بالذات« 

عىل نطاق واس��ع ليش��مل املعتقدات الذاتية الس��لبية، ومعتقدات ما وراء املعرفة 

الضارة، ووس��ائل املعالجة املعت��ادة أو »اإلجراءات« التي ت��ؤدي إىل جهود تعامل 

ذات نتائج عكسية. وينشأ اختالل املعرفة الذاتية نتيجة للعمليات االرتقائية )انظر 

الفصل الرابع، الوراثة والبيئة(، وتفرتض إحدى املراجعات الش��املة أن التعلم املبكر 

والتنش��ئة االجتامعية عندما ُيجمع بينهام وبني القابلية للتعرض لإلصابة التي ميكن 

اعتبارها مبنزلة اس��تهداف يجعل بعض األفراد أكرث قابلية لإلصابة بالخربات السلبية 

 Mineka & Zinbarg,( والضاغطة، والتي تؤدي أحيانا إىل ارتقاء اضطرابات القلق

2006(. وقد يؤدي االس��تهداف واملتغريات الس��ياقية املختلف��ة أثناء وبعد أحداث 

التعلم الصدمية إىل فهم دقيق وثري ملنشأ ومسار اضطرابات القلق. 

العمليات االرتقائية

اختالل املعرفة الذاتية

الضغوط املوقفيةاختالل معالجة املعلومات

سامت الشخصية

املخرجات )السلوكية 

واالنفعالية(

- املعتقدات الذاتية

- معتقدات ما وراء املعرفة

- مهارات التعامل

- التقييامت الذاتية

- عمليات ما وراء املعرفة

- التعامل املوقفى

)وبخاصة تركي��ز االنفعال، 

والتجنب(

عمليات االستمرار

العائد السلبي

الشكل )6-1(: مخطط العوامل املعرفية للقابلية للتعرض لإلصابة

يف منوذج الوظيفة التنفيذية ذات املرجعية الذاتية للقلق
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وعندما تنشأ املعرفة الذاتية املختلة التي تسهم يف تكوين شخصية الفرد، فإنها 

تزي��د من احتاملية الضغوط املوقفية التي تس��تدعي أس��اليب معالجة املعلومات 

غري تكيفية، ومن ثم تجعل الش��خص مقيدا يف حلقة مفرغة من االنزعاج املس��تمر 

والوعي املبالغ فيه بالتهديد. وُيبقي هذا األس��لوب من املعالجة بدوره عىل اختالل 

املعرفة الذاتية. كام أنه يس��بب أمناطا ضارة من التفاعل مع العامل الخارجي، والتي 

ناقشناها من قبل مثل التجنب املبالغ فيه للمواقف املسببة للخوف. 

وبعدما حددنا بعض العوامل النفس��ية التي تش��كل القلق املبالغ فيه أو القلق 

املريض، ننتقل إىل عرض أش��كال التدخالت التي ميكن اس��تخدامها. ومن ثم س��ركز 

مبدئي��ا عىل كيفية التعامل مع القلق الس��وي أو الطبيع��ي يف الحياة اليومية. كام 

نع��رض بإيج��از لتأثري التعامل يف القلق واألس��اليب العملية لتعزي��ز هذا التعامل. 

وسنعود بعد ذلك إىل الوسائل العالجية الخاصة بالقلق اإلكلينييك. 

التعامل مع القلق
»سواء وقر يف ذهنك أنه من النبل أن تعاين حراب وسهام سوء الحظ أو 

أن تحمل السالح يف مواجهة الصعاب واملتاعب، فعليك أن تضع نهاية لذلك.

)وليم شكسبري(.

يتطلب القلق منا التعامل معه، والذي يعني التعامل املبارش مع مصادر التهديد، 

أو إدارة مشاعرنا القلقة بطريقة بناءة. ونحن نطور عادة ما منلكه من إسرتاتيجيات 

للتعام��ل م��ع الصعوبات التي تنش��أ يف أثناء العمل، ويف عالقاتن��ا االجتامعية، ويف 

أمورن��ا املالية. ومعظم الن��اس لديهم كفاءة معقولة للتعامل م��ع تلك الصعوبات 

خالل عمليات التعل��م والخربة. ومع ذلك، فإنه عندما يواجه الناس قلقا ملحوظا – 

غري مريض – فإنهم قد يس��تفيدون م��ن التدخالت التي تعزز قدراتهم عىل التعامل 

معه. ويف هذا القس��م، سوف نقدم مس��حا موجزا مبا هو معروف من إسرتاتيجيات 

وبيان مدى فاعليتها، كام س��نقدم كذلك مخططا لبعض األساليب العملية املوجهة 

نحو تحسني مهارات التعامل. إن التعامل مع القلق هو تكوين نفيس - معريف )عىل 

الرغم من أن له ارتباطات نفس��ية بيولوجية(، ومن ثم فس��وف تقوم مناقشتنا عىل 

النظريات املعرفية لالنفعال التي ُعرضت يف الفصل الثالث )انظر النامذج املعرفية(. 
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وي��ربز التعامل بوجه خ��اص يف نظرية االنفعال ل��� الزاروس )1991؛ 1999( والتي 

تؤكد اعتامد االنفعال عىل محاوالت الش��خص الفعالة ع��ىل إدارة متطلبات الواقع 

ومواجهة تحديات الحياة. 

وينطوي التعامل مبعناه الواسع عىل مجهودات الشخص املستمرة للتغيري املعريف 

والس��لويك )من خالل تقليل أو تخفي��ض أو إتقان أو التغايض عن( بعض املتطلبات 

 Lazarus, 1999;( الداخلية والخارجية للتفاعل الذى يجري تقييمه عىل أنه ضاغط

Lazarus & Folkman, 1984( . وبن��اء عىل ذلك، فإنه عندما ينظر الش��خص إىل 

متطلبات املوقف املهدد، كمقابلة مهمة خاصة بالوظيفة أو موعد غرامي مع رشيك 

ه الجهود إىل  عاطفي واعد، باعتبارها مصادر شخصية ضاغطة ومراهقة، عندئذ ُتوجَّ

 Folkman & Lazarus,(تنظيم الضغط االنفعايل و/ أو التعامل مع املشكلة القامئة

1986(. وه��ي الجه��ود التي ميكن م��ن خاللها إدارة تعامل الش��خص الذي يواجه 

املتاع��ب )Lazarus, 1990(. إن عملي��ات التعامل ذات أهمي��ة بالغة، حيث إنها 

تؤث��ر يف نواتج التكيف )Lazarus & Folkman 1984(. ويس��اعد التعامل الفعال 

الش��خص عىل التكيف مع املوقف الضاغط من خالل تقليل الكرب والقلق، بيد أن 

محاوالت التعامل غري البناءة تأيت بآثار عكسية، بحيث تزيد املوقف سوءا، بل ُتؤدي 

يف نهاية األمر إىل تزايد القلق. 

وترتكز جهود التعامل عىل أهداف وقضايا وأمناط من التحديات يطلق عليها »مهام 

التعامل« )Cohen & Lazarus, 1979(. ويعتمد التعامل الناجح يف الس��ياق العميل 

عىل القرار الناجح ملهام التعامل مع املوقف املحدد. وفيام يتعلق بالتعامل مع الفشل 

يف الحص��ول عىل وظيفة مهمة، يجب أن ينطوي التعامل التكيفي عىل حاجة املوظف 

إىل االرتقاء بأفكاره أو أفكارها فيام يختص بالنجاح املس��تقبيل )مثل تحس��ني مهارات 

معينة، أو طلب املساعدة، أو العمل لساعات أطول(، وتعلم التسامح أو التوافق بشأن 

واقع الفش��ل، أو الحفاظ عىل صورة ذاتية إيجابي��ة، أو الحفاظ عىل التوازن االنفعايل 

وتقلي��ل الضغط االنفعايل، أو الحف��اظ عىل عالقة ُمرْضية مع البيئة )مثل التخلص من 

اإلحباط الناتج عن الفشل املهني، وتأثريه يف اآلخرين يف البيئة املبارشة(. 

وع��ادة ما توص��ف عملية التعامل بأنها تسلس��ل خط��ي، تتكون من ثالث 

عملي��ات فرعية هي: التقيي��م األويل، والتقيي��م الثانوي، واس��تجابات التعامل 
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النوعي��ة )Lazarus 1999(. والتقييم األويل، هو عملي��ة إدراك وتقييم املوقف 

باعتباره ينطوي عىل تهديد، أو تحٍد، أو رضر أو فائدة للشخص. والتقييم الثانوي، 

ه��و العملية التي يتم من خاللها اس��تحضار مجموعة متنوعة من االس��تجابات 

املحتمل��ة تج��اه املواقف التي ج��رى تقييمها باعتبارها متثل تهدي��دا أو تحديا. 

وتتالق��ى التقيي��امت األولية والثانوية يف تحديد ما إذا كان تعامل الش��خص مع 

البيئ��ة ذا أهمية لس��عادته ورفاهيته، أو توصف مبدئي��ا باعتبارها تنطوي عىل 

تهدي��د )أو تحت��وي عىل احتامل وق��وع رضر أو خس��ارة( أو تحديات ) تحمل 

مس��ؤولية التفوق / املنفعة(. وتش��كل هذه التقييامت التعام��ل الالحق، طبقا 

للمث��ال التايل، إذا جرى تقييم املوقف باعتباره خارجا عن تحكم الش��خص، فقد 

تك��ون هناك صعوبة يف محاولة التعامل معه م��ن خالل الترصف املبارش. وعىل 

الرغم من أنه ميكن القيام بعمليات نوعية تبعا لذلك، فإنها تتفاعل أيضا بصورة 

منطية. مثال ذلك، أن التقييم الثانوي للعجز الش��خيص قد يحوله إىل تقييم أويل 

ويزيد من مستوى تقدير التهديد. 

وعىل الرغم مام استخدمه الباحثون من مخططات تصنيف متنوعة إلسرتاتيجيات 

التعامل العامة، فإن هناك اتفاقا يف الرأي حول الفئات الرئيسية لتلك اإلسرتاتيجيات 

)ولنظرة متعمقة انظر Skinner et al.,2003( التي تشمل: 

1- إس��رتاتيجية التعامل املرتكزة عىل املشكلة: تهدف إىل إدارة أو حل املشكلة 

من خالل التخلص من أو التقليل من املوقف الباعث عىل القلق ) مثل إعداد عرض 

معقد باس��تخدام برنامج باور بوينت اس��تعدادا الجتامع مجلس اإلدارة السنوي(. 

ونظرا إىل أنه من املتوقع أن يغري التعامل املرتكز عىل املش��كلة من البنود الفعلية 

لعالقة الفرد الضاغطة بالبيئة، فإن ذلك سيؤدي، بدوره، إىل تقييامت معرفية مرغوبة 

ورد فعل واستجابة أكرث إيجابية للموقف املهدد لألنا. ومع ذلك، فإن التعامل املرتكز 

عىل املشكلة قد تكون له كذلك آثار عكسية، من بينها زيادة القلق املوقفي، حيث 

 Pekrun,( يؤدي التعامل مع سبب الضغط إىل إثارة األفكار بشأن التهديد املحتمل

in Press(. وع��ىل املدى الطويل يعتقد أن اآلثار املفيدة للس��لوكيات املرتكزة عىل 

املش��كلة مثل تحس��ني كفاءات املرء يف التعامل مع الظروف الضاغطة من شأنها أن 

تفوق أي آثار موقفية سلبية. 
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2- إس��رتاتيجية التعامل املرتكزة عىل االنفعال: تهدف إىل تنظيم أو تخفيض أو 

الح��د من أعراض القلق واألثر الس��لبي املرتبط باملوق��ف الباعث عىل القلق )مثل 

اس��تخدام أس��اليب االس��رتخاء، والبحث عن الدعم االنفعايل من األصدقاء، وإنكار 

أهمي��ة أح��د الخطابات العامة الوش��يكة، وإبع��اد الذات عن التهديد الجس��مي، 

والتدخ��ني، وتعاطي الكح��ول(. وأحيانا ينطوي التعام��ل املرتكز عىل االنفعال عىل 

تقليل التوتر االنفعايل عن طريق قبول القلق واحتامل الفشل )مثل التحكم الثانوي 

ك��ام   .)Morling & Evered, 2006; Rothbaum, Weisz, & Snyder, 1982

تنطوي األساليب املرتكزة عىل االنفعال كذلك عىل إثارة االنفعاالت اإليجابية التي ال 

تتوافق مع القلق، مثل اس��تخدام روح الدعابة، واالستامع إىل املوسيقى التي تبعث 

عىل االس��رتخاء، أو إعادة التقيي��م املعريف للموقف الباعث ع��ىل التهديد واعتباره 

قاب��ال للتحك��م أو أقل أهمية من الناحي��ة املوضوعية . وقد يك��ون كثري من هذه 

اإلسرتاتيجيات فعاال من الناحية الواقعية يف التقليل من االنفعاالت السلبية. 

3- إسرتاتيجية التعامل القامئة عىل التجنب: تشري إىل استخدام إما اإلسرتاتيجيات 

املرتكزة عىل الش��خص )مثل التجنب أو البحث عن اآلخرين(، وإما اإلس��رتاتيجيات 

املرتك��زة عىل املهمة )مثل االنطالق مع القنوات التلفزيونية واالنخراط يف مهام غري 

مالمئ��ة(، والتي يتبناها الش��خص من أجل أن يتجنب عقليا أو س��لوكيا موقفا مثريا 

للقلق. وهناك أمثلة مثل اإلس��رتاتيجيات التي تنطوي عىل سحب الجهد، والهروب 

 Pekrun,( املادي، واإلنكار والتسويف وتركيز االنتباه عىل قضايا غري مالمئة للمهمة

in Press(. وعىل الرغم من أن إس��رتاتيجيات التجنب قد تؤدي إىل خفض مبارش يف 

حالة القلق، فإن اآلثار بعيدة املدى للتجنب قد تكون ش��ديدة أيضا. أوال: قد يؤدي 

التجنب الشعوري لخربة القلق إىل زيادة ضارة يف االستثارة االنفعالية األقل شعوريا 

عىل املستوى الفس��يولوجي )Spangler et al. 2002(، وعالوة عىل ذلك، فإنه عىل 

الرغم من أن هذه اإلس��رتاتيجيات قد تؤدي عىل نحو مؤقت إىل خفض القلق، فإن 

العوامل األساس��ية التي تسهم يف خربة القلق )مثل انخفاض التحكم املتوقع( تبقى 

من دون عالج. 

وقد تحمينا إسرتاتيجيات التعامل من خالل القضاء عىل أو تعديل الظروف التي 

تس��بب الضغوط أو م��ن خالل الحفاظ عىل النتائج االنفعالي��ة التي تقع يف حدود 
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ميك��ن التحكم فيه��ا )Zeidner& Hammer, 1990(. وقد يؤث��ر التعامل أيضا يف 

املخرجات من خالل تأثريها يف تكرار، وشدة ومدة وشكل ردود الفعل الفسيولوجية 

تجاه الضغط، ومخرجات الناتج الوجداين والجسمي. وغالبا، ما تعوق إسرتاتيجيات 

التعامل – بدال من أن تشجع – السلوكيات ذات الصلة بالصحة. مثال ذلك، أن صحة 

الفرد قد تتأثر سلبيا عندما ينطوي التعامل عىل تحمل مخاطرة )سباق السيارات ذو 

الرسعات الفائقة( أو تعاطي املواد النفسية املؤثرة يف األعصاب. 

فاعلية إسرتاتيجيات التعامل مع القلق 

تقدم سيكولوجية الضغوط تفسريا وصفيا ثريا لألنواع املختلفة من التعامل مع 

القلق. إن الس��ؤال العميل الذي يطرح نفسه هنا هو: »ما املجدي؟«. فإذا رغبنا يف 

مس��اعدة الناس عىل التعامل الجيد مع القلق، فإننا س��نكون بحاجة إىل تحديد أي 

من إس��رتاتيجيات التعامل هي األكرث فاعلية يف خفض القلق. ومن املؤسف أن هذا 

الس��ؤال البديهي عام ميكن أن يحدث مل يجد إجابة ش��افية. إن الصعوبة األساسية 

ه��ي أنه من الصعب تقدي��ر فاعلية التعامل التي قد تختل��ف عرب مناذج البحوث 

والس��ياقات، بل حت��ى األوضاع االجتامعية والثقافية. وميكن الحكم عىل اس��تجابة 

التعام��ل عىل أنها ناجحة إىل حد ما بالنس��بة إىل أحد املح��كات الناتجة، ولكنه ال 

يعترب كذلك بالنسبة إىل محك آخر. وبالفعل، فإن القرار املتخذ يف شأن إحدى مهام 

التعام��ل قد يكون عىل حس��اب مهمة أخرى. عىل س��بيل املثال، ق��د يؤدي العمل 

س��اعات طويلة إىل النجاح يف أداء مهنة معينة، بيد أنه يس��هم يف الوقت نفس��ه يف 

 Zeidner &( حدوث مش��كالت يف العمل، أو قد ي��ؤدي إىل انهيار العالقة الزوجية

 .)Saklofske, 1996

ويجب أن تخترب فاعلية التعامل يف الس��ياق الذي حدثت فيه املش��كلة »فمن 

دون معلومات عن الس��ياق االجتامعي، فإننا نكون قد وصلنا إىل منتصف الطريق« 

)Lazarus & Folkman, 1984, p. 299(. ك��ام يج��ب أن تكون تقييامت التعامل 

الفعال حساس��ة للعوام��ل االجتامعي��ة )Weidner & Collins, 1993( والثقافية 

)Marsella, DeVos, & Hsu, 1985( مبعناها الواسع، مبا يف ذلك القيم االجتامعية. 

كام يجب تقييم طرق التعامل املفضلة والفعالية املدركة ذات الصلة بقيم الجامعة 
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االجتامعي��ة أو الثقافية واملعايري ونظرة العامل، والرم��وز، والتوجه. ولك أن تفكر يف 

حال��ة إحدى الطالبات التي تكرس نفس��ها ألبنائها أو لرعاي��ة أبويها املريضني عىل 

حس��اب دراس��تها األكادميية أو أهداف اإلنجاز الشخيص يف مجال العمل. إن تقييم 

هذا املنحى من مناحي التعامل ليس علميا بصورة مجردة، بل إنه مس��ألة أخالقية، 

وقد يختلف يف املجتمعات التقليدية عنه يف املجتمعات التي تركز عىل اإلنجاز. ومن 

ثم يجب إجراء مزيد من املناقشة لتقييم فاعلية التعامل، فيام يتعلق بردود أفعال 

األشخاص التقليدية تجاه مسببات الضغوط.

وبالتايل، فإن أي تقرير بشأن فاعلية التعامل هو يف أحسن األحوال تعميم واسع. 

ومع وضع هذا الحذر يف االعتبار، فإن هناك عددا من األساليب النوعية التي اعتربها 

الباحثون تكيفية، بينام اعتربها آخرون غري تكيفية، حيث إن األس��اليب األخرى كانت 

مبنزل��ة معضالت أم��ام الباحث��ني )Carver, Scheier, & Weintraub, 1989(. ولقد 

أكد املنظرون مرارا اآلثار اإليجابية للتعامل املرتكز عىل املش��كلة عىل املخرجات 

النفسية )Lazarus & Folkman, 1984( . ويف الواقع، نجد أن معظم األشخاص 

يفضل��ون التعامل الفع��ال واألكرث فاعلي���ة بوجه ع����ام يف خف��ض الضغ��وط 

)Gal & Lazarus, 1975(. ويوفر التعامل الفعال شعورا بالسيطرة عىل مسببات 

الضغوط، كام أنه يحول االنتباه عن املشكلة، ويفرغ الطاقة التي تعقب التعرض 

للتهديد. وتس��تخدم إسرتاتيجيات »عدم حل املش��كلة« عىل نطاق واسع عندما 

يكون مصدر الضغط غري واضح، أو عندما يكون هناك قصور يف املعلومات بشأن 

كيفية التحكم يف الضغط، أو عندما ال يجد الش��خص أي وس��ائل فعالة للتخلص 

من الضغط الذي يتعرض له )Pearlin & Schoole, 1978(. وقد يكون التحليل 

املنطقي، والتخطيط الهادف، والتقييم اإليجاىب، وقمع أنشطة املنافسة، والقبول، 

واس��تخدام الفكاهة من العوامل التي تس��اعد عىل التكيف يف مختلف املواقف 

 .)Carver et al., 1989( أيضا

وعىل النقيض من ذلك، أكد املنظرون مرارا عىل اآلثار السلبية للتجنب والتعامل 

املرتك��ز عىل االنفعال عىل النواتج النفس��ية، ال س��يام عندما ميك��ن تخفيف حدة 

موقف التهديد من خالل استجابات الشخص )Lazarus & Folkman, 1984( هذا 

ويركز الرتاث اإلكلينييك عىل إطالة التفكري فرتة طويلة من دون إيجاد حلول مثمرة 
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 Walls,( مام يزيد احتامل تفاقم القلق )للمشكلة )اجرتار االنزعاج أو املداومة عليه

2000(. وتعد إس��رتاتيجيات االنفصال الس��لويك أو العق��يل، والتعبري عن االنفعال، 

وخف��ض التوتر )مثل تن��اول الكحوليات وتعاطي املخدرات( مرش��حة بصفة عامة 

لتصبح أس��اليب تعامل غري توافقية لتحس��ني القلق، يف حني أن االستخدام املعتدل 

لبعض أس��اليب التعامل مع القلق، مثل تدخني الس��جائر واإلفراط يف تناول الطعام 

قد تكون مبنزلة وس��ائل فعالة تؤثر يف آليات تنظيم العواطف عىل املدى القصري مبا 

يقلل من العواطف السلبية. وعىل الرغم من ذلك، فإن مامرسة هذه األساليب عىل 

نحو مبال��غ فيه ومبرور الوقت، تصبح ضارة بالصح��ة )Wills, 1986(. ومن ناحية 

أخرى، س��تكون هناك فوائد نفس��ية ألش��كال التعامل البناءة املرتكز عىل االنفعال 

مثل تحقيق الفهم املناسب لردود أفعال الشخص االنفعالية لألحداث التي ال ميكن 

التحك��م فيها مثل فقدان الوالدي��ن. وعالوة عىل ما تقدم، فإن التعامل املرتكز عىل 

االنفعال أو التجنب قد يس��اعد يف الحفاظ عىل التوازن االنفعايل، بيد أن االستجابة 

التكيفية تجاه املواقف القابلة للمعالجة س��تظل تس��تلزم أنشطة لحل املشكلة من 

أجل التحكم يف التهديد والتخلص منه.

وغالب��ا م��ا يواج��ه الباحث��ون أحيانا معضل��ة يف دراس��ة كيفي��ة التعامل مع 

اإلس��رتاتيجيات متعددة الوظائف مثل أس��اليب االس��رتخاء، أو مامرسة التمرينات، 

أو التح��ول إىل الص��الة/ الدين )Carver et al. 1989(. مث��ال ذلك، أنه من منظور 

خفض الضغط، فإن أس��اليب االس��رتخاء أو مامرس��ة التمرينات يف النادي الريايض 

تنطوي جميعها عىل تعامل مرتكز عىل االنفعال. ومع ذلك، فإذا كان تخفيف التوتر 

االنفعايل والقلق يؤدي إىل تحس��ني قوة الذات والسلوكيات املرتكزة حول املشكلة، 

فإن هذه األس��اليب النوعية ميكنها أن تخدم أيضا األهداف املوجهة نحو املش��كلة. 

وم��ن األمثلة األخرى عىل هذه الحال��ة: أن الطالب قد يلجأ إىل الدين عند التعامل 

مع االمتحانات كمصدر للدعم االنفعايل ذي الصلة بالقلق، وكوسيلة للتعزيز والنمو 

االيجايب أو كأحد أش��كال التعامل النش��ط. ويف حالة الفشل يف امتحان مهم، ميكن 

تخفيف مشاعر الفشل واالكتئاب من خالل إميان املرء بأن مصريه يف يد الله، والذي 

 cf. a review of the literature by( يب��دو جليا يف حال��ة فجيعة موت الوالدي��ن

Stone,Helder, & Schneider, 1988(. ومن ثم فإن فئات التعامل املنفصلة تزيد 
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من خطر تقييم التكوينات الس��طحية للتعامل، بينام رمبا نفقد التكوينات العميقة 

للتكافؤ الوظيفي. 

وباملثل، ف��إن التعامل القائم عىل التجنب له جوانب��ه التكيفية وغري التكيفية. 

فم��ن ناحي��ة، يوجد كم هائل م��ن البيانات التي تش��ري إىل أن التعامل القائم عىل 

التجنب والذي يعكس انفصاال مؤقتا عن التعامل النشط أو الوسيلة، يرتبط إيجابيا 

بالكرب املتزامن )Idwin & Revenson, 1987; Holaha & Moos, 1985(. ومن 

الناحية األخرى، فقد نوقش التجنب باعتباره وس��يلة مفيدة أحيانا، حيث إنها تقدم 

للش��خص متنفسا نفسيا وتتيح أمامه فرصة الهروب من الضغوط املستمرة الناجمة 

ع��ن املوقف الضاغ��ط )Carver, Scheier, & Pozo, 1992(. مثال ذلك، فإنه وىف 

»مرحل��ة االنتظار« بعد امتحان أو عملية جراحي��ة، قد يكون من املفيد تجنب أي 

مجهود عىل اإلطالق. ومن ثم فإنه يجب توخي الحذر عند اإلشارة إىل إسرتاتيجيات 

التجنب باعتبارها تعزز سوء التكيف. 

وع��الوة ع��ىل ذلك، ف��إن النم��وذج التفاعيل للضغ��وط والتعام���ل مع��ها 

)Lazarus, 1999; Lazarus & Folkman, 1984( يقدم العديد من االفرتاضات 

األساس��ية التي تؤثر يف التصورات الحالية للتعامل التكيفي. أولها، أنه يجب عدم 

الحكم عىل إسرتاتيجيات التعامل باعتبارها تكيفية أو غري تكيفية . وبدال من ذلك، 

يجب أن يوىل االهتامم مبن، وتحت أي ظروف، كان ألحد مناذج التعامل مرتتبات 

تكيفي��ة، بدال من التصنيف اإلجاميل للتعامل باعتباره تكيفيا أو غري تكيفي. مثال 

ذلك، قد يكون التعامل النشط تكيفيا يف أثناء املراحل األوىل من املرض، أو عندما 

يظل هناك ما ميكن فعله يف املوقف، أو عندما يكون هناك تفكري، متفائل أو دعم 

اجتامعي انفعايل يتس��م بالتكيف بعد إجراء عملية جراحية، أو إذا كان الشخص 

طريح الفراش مبستشفى. وعالوة عىل ذلك، فإن التعامل هو عملية تتجسد وفقا 

للس��ياق. لذلك، قد ال تتباين االس��تجابات خالل السياقات فقط، بل تتغري كذلك 

مع مرور الزمن كاستجابة لظروف خارجية، وكوظيفة ملهارة تستخدم من خاللها. 

لذلك، فإنه قد تبني أن اس��رتاتيجيات التعامل قد تكون فعالة ىف سياق الخالفات 

األرسي��ة، وقد ال تكون فعال��ة يف مواجهة ضغوط العمل أو مس��ببات الضغوط 

الصدمية املهلكة. ومن االفرتاضات األخرى أنه يجب إظهار فاعلية التعامل عمليا، 
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عىل أال يتم تصنيف اسرتاتيجيات التعامل باعتبارها تكيفية يف مقابل غري تكيفية 

عىل أس��اس قب��يل )cf. Zeidner & Saklofske, 1996(. ويف النهاية، فإنه يجب 

 Lennon, Dohrenwend,( أال تقت��رص الجهود عىل إرب��اك مخرجات التعام��ل

 .)Zautra, & Marbach, 1990

إدارة الضغوط والتدريب عىل مهارات التعامل مع القلق

يقدم النم��وذج التفاعيل إطار عمل مفيدا للتفك��ري يف طرق بديلة إلدارة هذه 

الضغوط. ويقوم االفرتاض األس��ايس عىل أن مس��ببات الضغ��وط الخارجية تؤثر يف 

العمليات املعرفية، والتي توجه بدورها اس��تجابة الضغط، كام افرتض هذا النموذج 

ثالثة بدائل إلسرتاتيجيات التدخل، والتي نوقشت عىل النحو التايل:

التدخالت البيئية: يف بعض الس��ياقات، كم��كان العمل، قد يكون من املمكن 

تغيري البيئة الخارجية أو املوضوعية، وذلك من أجل تقليل املطالب عىل الشخص، 

وهو األمر الذي يش��كل تهديدا بالغا له. عىل س��بيل املثال إن مسببات الضغوط 

الجس��دية مثل الضوضاء العالية ميكن تخفيفه��ا، كام أنه ميكن إعادة توزيع مهام 

الوظائ��ف لتقليل ع��بء العمل الزائد، وأن مينح العامل��ون مزيدا من التحكم يف 

أنش��طة عملهم. كام أنه م��ن املهم أيضا التط��رق إىل املطال��ب االجتامعية مثل 

ضع��ف اإلرشاف، ونقص الدعم االجتامعي يف م��كان العمل، باإلضافة إىل غموض 

الدور املحدد للموظف. وقد أش��ار جيجا، وكوبر وفراير )2003( إىل أن التدخالت 

التنظيمية غالبا ما تكون فعالة يف تخفيف الضغوط والقلق، غري أنها ال تس��تخدم 

عادة. وقد مييل أرباب األعامل إىل نقل املس��ؤولية عن الرفاهية العقلية إىل الفرد، 

بدال من تش��جيع التغيري التنظيمي. ومن الس��ياقات األخرى التي تكون فيها هذه 

البيئة وثيقة الصلة ما يحدث يف التعليم. وقد ُيخّفف القلق من االختبار من خالل 

جع��ل بيئة االختبار أكرث بهجة ووضع أس��ئلة االختبار واإلجراءات الخاصة به عىل 

.)Zeidner, 1998(نحو يدعم املمتحن

التعديل املع��ريف: من بني تضمينات النموذج التفاع��يل أن إدارة القلق ال تعد 

ببس��اطة أم��را من أمور إعادة البناء املعريف. فلو أن ش��خصا يعم��ل يف مكان عمل 

بال��غ الس��وء، أو إنه يعيش يف بلد ب��ه حروب أو إرهاب، فلن يس��اعد أي قدر من 
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التدخل املعريف يف إزالة القلق املوجود يف الواقع. ومع ذلك، قد تكون هناك ظروف 

ميك��ن من خاللها مس��اندة املرء يف إطار تقييمه أو تقييمه��ا ملوقفها عىل نحو أكرث 

بنائي��ة، وتطوي��ر مزيد من مه��ارات التعامل الفعال. ويف الحالة الس��ابقة نجد أنه 

من املمكن مس��اعدة الش��خص األكرث قلقا عىل تقييم املوقف عىل نحو أكرث واقعية 

م��ن دون مبالغة يف الخطر، أو يكون أكرث وعيا مبا ميتلكه من إس��رتاتيجيات تعامل 

ونقاط ق��وة. ويف الحالة األخرية، يكون الرتكيز يف املعتاد عىل التدريب عىل مهارات 

سلوكية معينة، مثل املهارات االجتامعية، والتي تتيح للشخص تعامالت، مرتكزا عىل 

املش��كلة بنجاح. كام ميكن أيضا التدريب ع��ىل التعامل املرتكز عىل االنفعال، مثال 

ذلك، مساعدة الشخص عىل تعلم وتنظيم انفعاالته بشكل تكيفي، يف إدارة الغضب 

مثال. ويف الس��ياق التنظيمي، ميكن التدريب ع��ىل إدارة الضغط من خالل الفصول 

الدراس��ية الجامعية، عىل الرغم من أهمية املنظمة يف الحفاظ عىل االلتزام املستمر 

)Giga, Cooper, & Faragher, 2003(.. تجدر اإلشارة إىل أن األساليب الواردة هنا 

مستمدة من علم النفس اإلكلينييك، ومع ذلك ال يوجد ما مينع استخدامها مع فئات 

غري إكلينيكية من الجمهور، وسوف نعود إليها تفصيال يف الجزء املقبل.

تخفيف اس��تجابات الضغوط: قد تس��تخدم األدوية أو أس��اليب االسرتخاء يف 

خف��ض الضغوط أو اس��تجابات القل��ق. ويف الواقع، أدوية القلق م��ن أكرث األدوية 

التي يصفها األطباء ش��يوعا. كام أظهرت البحوث أن األس��اليب النفس��ية املتنوعة 

فعالة أيضا. وتشتمل هذه األساليب عىل االسرتخاء العضيل العميق، والعائد الحيوي 

البيولوجي )تعلم التحكم يف اس��تجابات الجسم من خالل إش��ارة العائد(، والتأمل 

واليوغا. وقد توجه بعض االنتقادات إىل هذه التدخالت باعتبارها تهدف إىل التعامل 

مع العرض بدال من سبب القلق. ومن ثم يجب مناقشة املسائل األكرث أهمية، سواء 

أكانت بيئية أم ش��خصية. وعىل أية حال، فإن مثة نقاطا عديدة تحتس��ب ملصلحة 

هذا املنحى القائم عىل التعامل مع العرض، أوال، أنه قد يكون فعاال يف التعامل مع 

مس��ببات الضغوط قصرية املدى، ما يس��اعد يف حل املشكلة بش��كل طبيعي. ثانيا، 

أنه يزود الش��خص الواقع تحت الضغط ب�»حيز للخروج« من املشكلة يستطيع من 

خالله استكشاف طرق عالج بديلة. ثالثا، أن برامج إدارة القلق قد تهدف إىل متكني 

الش��خص من التحكم يف األعراض، ومن ثم ميكن اس��تخدامها كإس��رتاتيجية تعامل. 
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إن كث��ريا من الربامج تنش��د تدريب الش��خص عىل تحديد أعراض القلق الوش��يك، 

وتطبيق أس��اليب إدارة االستجابة مثل االسرتخاء العضيل العميق يف صورته األولي��ة 

.)Barrios & Shigetomi, 1979(

التدخالت اإلكلينيكية 

لق��د جرى تطوير وتقييم مجموعات مذهلة م��ن برامج عالج القلق عىل مدار 

العقود الثالثة املاضية، وذلك بغرض عالج أشكال القلق الطبيعية ودون اإلكلينيكية. 

وقد تراوح��ت أمناط العالج وتوجهاتها بني الطرق النفس��ية التحليلية والس��لوكية 

وأخريا املنظور املعريف؛ األمر الذي يعكس تطور العالجات السلوكية بصفة أساسية. 

لي��س مثة مبدأ منظم بس��يط ميكننا من خالله تصنيف ع��دد كبري من الفنيات 

واألس��اليب العالجية التي ظه��رت خالل العقود القليلة املاضي��ة. وتركز املحاوالت 

الحالية عادة عىل العالجات املوجهة إىل الجوانب االنفعالية، واملعرفية، أو السلوكية 

للقل��ق، ومن ثم تش��مل برامج العالج يف املعتاد عالج��ات »مرتكزة عىل االنفعال« 

جرى تصميمها لتخفيف األثر االنفعايل السلبي الذي يعرتي األشخاص القلقني؛ وقد 

صممت العالجات املرتكزة عىل املعرفة ملساعدة الشخص عىل التعامل مع االنزعاج 

والتفك��ري يف املهام غري املالمئة؛ والتدريب عىل املهارات وتحس��ني مختلف املهارات 

)االجتامعية، والرياضية، والحركية، والدراس��ية ومهارات اجتياز االختبارات( وتقوية 

أدائه. باإلضافة إىل ذلك، شهدت العقود القليلة املاضية تطويرا واستخداما ملجموعة 

كبرية من العقاقري املضادة للقلق التي تشكل أهمية مساندة للعالجات النفسية. ويف 

الجزء التايل سنس��تعرض بإيجاز أساليب التدخل الرئيسية والطرق املتاحة ملجموعة 

كبرية من حاالت القلق من الخفيفة إىل الشديدة إىل املرضية. 

الرتكيز عىل التدخالت املرتكزة عىل االنفعال

يه��دف القي��ام بالعالج��ات املوجهة نحو االنفعال بش��كل أس��ايس إىل خفض 

االستجابات االنفعالية املرتفعة عند األشخاص القلقني لدى مواجهة مواقف ضاغطة. 

واستنادا إىل االفرتاض الذي يفيد بأن القلق يتألف من مكونات فسيولوجية، فإن مثة 

مح��اوالت للتخفيف من أعراض القلق، والتي أثبت��ت نجاحها، ويف جزء منها أمكن 
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الرتكيز عىل خفض مس��تويات االستثارة أو تغيري الطرق التي ُيقدر الناس من خاللها 

استشارتهم يف املواقف املهددة. وتتمثل اإلسرتاتيجية الرئيسية يف هذه العالجات يف 

توجيه تعليم الشخص القلق مهارات محددة )االسرتخاء يف املقام األول(، وذلك حتى 

يس��تطيع مواجهة املواقف املثرية للقلق يف املستقبل، ويك يصبح قادرا عىل التعامل 

معه��ام عىل نحو كاف، كام توف��ر العالجات أيضا فرصا لتطبيق التدريب س��واء يف 

األماكن العالجية أو مواقف الحياة الواقعية )مكتب طبيب األسنان، ومكان العمل، 

واملدرسة... إلخ(.

كام أن تلك اإلجراءات التي تركز عىل االنفعال تش��مل عادة عددا من املكونات 

الش��ائعة مثل التفسريات النظرية للقلق كاس��تجابة رشطية، ُتلغى الرابطة الرشطية 

الخاصة بها كأس��اس منطقي للعالج؛ وتعلي��امت لطرق محددة لخفض القلق، مثل 

االس��رتخاء، والتخيل املوجه، واملامرسة املوجهة يف طرق العالج، والتدريب )الواجب 

املنزيل، املامرس��ة العملية،... إلخ(. وبش��كل عام، فإن تل��ك العالجات املرتكزة عىل 

االنفعال تعتمد عىل تعلم املبادئ الس��لوكية األساس��ية )الترشيط العكيس، والكف 

املتب��ادل، واالنطفاء، واملالحظة وتعل��م مهارات التعامل... إلخ( وما ُيس��َتخدم من 

مس��تودع األس��اليب الس��لوكية، مثل االس��رتخاء العضيل العميق، والتخيل املوجه، 

واملدرجات الهرمية. عىل س��بيل املثال: نجد أن عمليتي االسرتخاء والتخيل املوجه ال 

تعدان فريدتني من نوعهام يف طرق التدخل الس��لويك للقلق، ولكن يجري توظيف 

كل منهام من خالل طرق عديدة تشمل االسرتخاء كنوع من الضبط الذايت، والتسكني 

املنظم، والتدريب عىل إدارة القلق.

كام أن التس��كني املنظم صمم يف األصل لكف االس��تجابة الفسيولوجية املبالغ 

فيها واس��تحضار ص��ور القلق يف مواجه��ة املثريات املنف��رة )Wolpe, 1958( وهو 

ما يعترب بش��كل عام أكرث اإلجراءات ش��يوعا لعالج القلق. ك��ام ينظر تقليد العالج 

الس��لويك التقلي��دي )Wolpe, 1958( إىل القلق عىل أنه اس��تجابة رشطية انفعالية 

تقليدية تحدث نتيجة لتعرض الشخص إىل خربة منفرة يف املواقف املهددة لألنا. كام 

يفرتض التسكني املنظم أنه ميكن أيضا تعديل استجابات القلق التي تعلمها الشخص 

 Sieber,( للمواق��ف املهددة من خالل إجراءات الترشيط العكيس لتلك االس��تجابة

.)O’Neil, & Tobias, 1977
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كام أن الشخص القلق يجري تدريبه عادة عىل إجراء االسرتخاء العضيل العميق، 

وبينام يقوم باالسرتخاء يجري توجيهه لتخيل سلسلة متزايدة من املشاهد الضاغطة 

)امل��درج الهرم��ي للقلق(، حيث يرشع الش��خص القلق يف امل��درج الهرمي للصور 

حت��ى يك��ون قادرا عىل رؤية أكرث مش��اهد القل��ق إثارة يف القامئ��ة من دون خربة 

القل��ق )Emery & Krumboltz, 1967(. وم��ن خالل االق��رتان املتكرر للمواقف 

املهددة التمثيلية التخيلية مع االسرتخاء العميق، نجد أن الرابطة بني تقييم املشاهد 

التقييمي��ة املهددة والقلق امُلتوقع تبدأ يف الضعف. ومن خالل هذه الطريقة يصبح 

القلق »ترشيطا عكسيا« ويكف االسرتخاء االستجابة غري التوافقية. إن اتباع املعالجة 

الناجحة ميكن الشخص عادة من استحضار املوقف املثري للقلق مسبقا، مع قليل من 

القلق أو عدم وجوده عىل اإلطالق )Sieber et al., 1977( وفيام ييل س��وف نذكر 

عددا من املبادئ األساس��ية لهذا اإلجراء الواضح واملتعل��ق بكيفية تخفيف القلق، 

وذلك عىل النحو التايل:

1 - تزويد الش��خص القلق مبنطق العالج: يهدف األساس املنطقي لهذا اإلجراء 

إىل تقدي��م مفهوم القلق للش��خص عىل أنه تكوين س��لويك انفعايل- معريف مركب. 

وباإلضاف��ة إىل ذلك، فإن التس��كني املنظم يقدم عىل أنه عملي��ة يجري من خاللها 

تعدي��ل اس��تجابة القلق املتعلم��ة من خالل اس��تبدال تلك االس��تجابة بحالة من 

االس��رتخاء والهدوء )Deffenbacher & Suinn, 1988(. وقد جرى تفس��ري كيفية 

التدريب عىل االس��رتخاء باعتباره حجبا فس��يولوجيا ونفس��يا للقلق، حيث ال ميكن 

للمرء أن يشعر بالتوتر والهدوء واالسرتخاء يف الوقت نفسه.

2 - التدريب عىل االس��رتخاء: ع��ىل الرغم من وجود إج��راءات مختلفة كثرية 

للتدريب عىل االس��رتخاء )عىل س��بيل املثال: التغذية الرجعية البيولوجية، والتأمل، 

... إل��خ(، يع��د االس��رتخ����اء التدريج��ي أك�����رث تل��ك اإلج����راءات ش��يوع���ا 

)Deffenbacher & Suinn, 1988(. وقب��ل ال��رشوع يف عملي��ة التدري��ب ع��ىل 

االس��رتخاء التدريجي، غالبا ما يج��ري بناء صورة ميكن اس��تخدامها يف وقت الحق 

بعملية االس��رتخاء. وتتكون صورة االس��رتخاء من لحظة محددة يف حياة املرء يكون 

فيها مسرتخيا متاما وهادئا )عىل سبيل املثال؛ سامع غناء بعض الطيور الوديعة عىل 

األش��جار، والتنزه عىل طول الشاطئ، والشعور بنس��مة لطيفة عىل وجهك، والصيد 
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تحت السامء الزرقاء، وقراءة رواية جذابة يف ساعات متأخرة من الليل، وسامع قطعة 

.)Deffenbacher & Suinn, 1988( موسيقية كالسيكية أو جاز أو بوب مفضلة

1 - تكوي��ن املدرج الهرمي: يكمن هدف تكوين املدرج الهرمي يف تطوير قامئة 

من املواقف التقييمية الضاغطة. والتي ميكن رؤيتها بوضوح وُيستثار مقدار متزايد 

من القلق منها. وعادة ما يشمل املدرج الهرمي يف أي مكان بنودا ترتاوح بني 8 و 20 

بندا، مع محاولة جعل تلك البنود متس��اوية املسافة، يف قدرتها عىل استثارة القلق. 

وبوجه عام، فإن املدرج الهرمي يبدأ بالبنود التي ال متثل تهديدا أو التي متثل تهديدا 

بس��يطا )عىل س��بيل املثال، اإلعالن عن قرب االمتحانات(، مع الرشوع يف التدرج يف 

البنود التي متثل تهديدا ش��خصيا أكرث وأكرث )عىل سبيل املثال الحصول عىل درجات 

متدنية يف امتحان أس��ايس(. وعندما يحدث االسرتخاء بشكل عميق، وتقدم املثريات 

التقييمية يف تدرجها الهرمي حتى يتصور املش��ارك املشهد األقل إثارة أوال، ثم يحرز 

تقدما يف مشاهد متزايدة أكرث إثارة بشكل رسيع قدر اإلمكان، وذلك من دون إرباك 

ملس��توى االسرتخاء. وحينام يتحرك الش��خص القلق بشكل تدريجي ألعىل التسلسل 

الهرمي، فإن القلق يصبح غري مرشوط كاالس��رتخاء، والذي يعد فعال منعكسا رشطيا 

للمثريات املحفزة للقلق يف التسلسل الهرمي.

وق��د راجع باريوس وش��يغيتومي )1979( دراس��ات اهتم��ت بتقييم مدى 

فاعلي��ة أس��اليب عديدة من هذا الن��وع من التدخل، وخل��ص الباحثان إىل أنه 

ع��ادة ما تكون مثل تلك التدخ��الت املتعلقة بالقلق أكرث فاعلية من عدم القيام 

بيشء عىل اإلطالق. ومع ذلك، فقد جرى الحصول عىل نتائج مختلطة من خالل 

املقارن��ة بني برام��ج إدارة القلق والعالج��ات الس��لوكية التقليدية ومع ظروف 

»العالج الوهم��ي لالنتباه«. وتلك األخرية تعني ظروفا ضابطة تتعلق مبش��اركة 

األش��خاص يف اإلجراءات العالجية التي يقوم بها الباحثون، عىل س��بيل املثال، يف 

مناقشة جامعية، وال يوجد محتوى ميت بصلة إىل إدارة القلق. وقد أشار باريوس 

وشيغيتومي إىل أن العديد من الدراسات التقييمية املختلة منهجيا متثل صعوبة 

يف تحديد مستوى الفائدة الفعلية للتدخل.

كام أن العالج��ات املرتكزة عىل االنفعال قد تكون أكرث فاعلية إذا جرى دمجها 

مع األس��اليب العالجية املرتكزة بصفة خاصة عىل التغيري املعريف. واملثال عىل ذلك 
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التدريب التطعيمي للضغوط الذي قام به ميش��نبو )1985 - 2009(. والذي يتكون 

من ثالث مراحل، أوال: يتعلم املتدرب ما يتعلق مبصادر الضغط، وذلك يف نطاق سياق 

معني. ثانيا: يجري تدريب الشخص عىل كل من األساليب االنفعالية واملعرفية إلدارة 

الضغوط. وأخريا: مي��ارس املتدرب مهارات التعامل الجدي��دة واملطلوبة يف مواقف 

حقيقية أو زائفة. كام يعد تطعيم الضغط أحد الجوانب األساس��ية للضغوط داخل 

النموذج االنفعايل. )Lazarus, 1999(، وهو النموذج التي جرت تجربته وإدارته يف 

سياق محدد. وجرى تطبيق هذا األسلوب بنجاح يف سياقات متنوعة شملت ضغوط 

العمل، وقلق االمتحان، والتعامل مع األمل. ومن املثري لالهتامم اس��تخدام س��ياقات 

حقيقية فعلية لتقديم محاكاة تش��مل مس��ببات الضغوط. عىل سبيل املثال، ميكن 

مس��اعدة املحاربني يف الجيش الذين يعانون اضطراب ضغ��ط ما بعد الصدمة من 

 Stetz, Wildzunas,( خالل تعريضهم بحذر لبيئ��ات قتالية تحايك البيئات الفعلية

.)Wiederhold, Stetz, & Hunt, 2006

ويف نط��اق املرىض اإلكلينيكيني يصبح من املهم جدا معالجة األس��باب املعرفية 

التي تقف وراء القلق، فضال عن محاولة تخفيف األعراض. بعد ذلك س��وف نناقش 

التدخ��الت املوجهة معرفيا، والتي يجري تطويرها والتحقق من صالحيتها من خالل 

العالجات السلوكية املعرفية.

التدخالت املوجهة معرفيا 

ش��هدت الس��نوات األخرية انتش��ارا لربامج التدخل املوجهة معرفيا والتي تؤكد 

الدور الوس��يط الذي تقوم به العمليات املعرفية يف تعزيز وجود القلق أو التخلص 

منه. ويعد »العالج املعريف« مصطلحا عاما يش��ري إىل مجموعة عريضة من املناحي 

العالجي��ة املوجهة نحو تعدي��ل االنزعاج وأمناط التفكري الالعقالين لدى األش��خاص 

القلقني. وإذا ما تحدثنا بش��كل رصي��ح، فإننا ميكننا الق��ول إن التدخالت املوجهة 

معرفيا والخاصة بتدخالت القلق تعد مش��ابهة متاما الفرتاض أن العمليات املعرفية 

هي عوامل حاسمة يف القلق، وذلك عىل الرغم من أنها تختلف من حيث إجراءات 

التدخل الفعيل. وهناك افرتاض أس��ايس تتقاسمه النامذج املعرفية املعارصة للقلق، 

مفاده أن العمليات املعرفية تتوس��ط استجابات الش��خص االنفعالية والسلوكية يف 
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املواق��ف الضاغط��ة، وهي تأيت من أج��ل تعديل ردود األفعال االنفعالية الس��لبية 

لألشخاص القلقني عند مواجهة مواقف مثرية للقلق، ويحتاج العالج إىل التوجه نحو 

إعادة تش��كيل املقدمات الخاطئة، واالفرتاضات، واالتجاهات الس��لبية التي تكمن 

وراء املعارف غري التكيفية لألش��خاص القلق��ني. ونظرا للتأكيد متعدد الجوانب عىل 

تعدي��ل العمليات االنفعالية، واألفكار واملعارف الالعقالنية، والعجز الس��لويك، فإن 

هذه النتائج تعد مبنزلة منحى قوي للدمج بني األساليب املوجهة انفعاليا، ومعرفيا، 

وسلوكيا للتخفيف من القلق الذي يعانيه الكثريون.

ووفقا لبيك وأم��ريي )1985(، وهام من رواد مجال العالج املعريف، فإن عمل 

عالقة عالجية حميمة يعد وسيلة فعالة لخفض القلق الشخيص وتشجيع الشخص 

القلق عىل حس��ن التعامل مع العالقات املخيفة والتحدث عنها بواقعية. ويحتاج 

املعال��ج إىل أن يك��ون مخلصا متعاطف��ا ومتفهام ملا يقوله املري��ض، وينقل هذا 

الفهم إليه بشكل صحيح. عالوة عىل ذلك، ميكن النظر إىل العالج املعريف عىل أنه 

جه��د تعاوين بني املعالج واملريض، فاملريض ميد املعالج بالبيانات الخام، واملعالج 

يوف��ر الهيكل��ة والخربة التي متكن من حل املش��كلة. ويف العالج املعريف، غالبا ما 

يستخدم املعالج منهج سقراط ويستخدم أسئلة لإلرشاد قدر اإلمكان، وهذا يدفع 

األشخاص القلقني إىل أن يصبحوا عىل بينة من أفكارهم ويحميهم من التشوهات، 

كام أن املعالج يس��اعد الش��خص القلق عىل اس��تبدال أفكاره بأخرى أكرث توازنا، 

وميكن��ه من عمل خطط لتطوير األمناط املعرفي��ة الجديدة لديه. هذا فضال عن 

اإلس��رتاتيجيات املعرفية لنامذج الطبيب املعالج، إىل جانب طرق التفكري العقالين 

للش��خص )ماذا ميكن أن أخرس أو أكسب؟ ماذا سيكون أسوأ يشء قد يحدث يل؟ 

كي��ف ميكنني التعلم من الخربة؟(. وألن تفكري الش��خص يف حالة من االضطراب، 

والقلق، وتطغى عليه أفكار مش��حونة بالخوف، مع ش��عور بفقدان القدرة عىل 

الضبط، فإن النظرية املعرفية متد الش��خص الذي يعاين من قلق ش��ديد بأشكال 

منظم��ة ج��دا متكنه من التعامل مع ما ميثل له مش��كلة، عىل كيفية االس��تجابة 

لألفكار املشوهة لديه أو لديها مبنطق واختيار منظم للفروض. ثم يتعلم الشخص 

بعد ذلك تحديد االفرتاضات الراسخة واالستنتاجات الكامنة، والتي تكون يف بعض 

األحيان مجانبة للصواب.
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وي��رى بي��ك ومعاونوه أن العالج املع��ريف »موجه نحو املش��كلة«، ويعتمد عىل 

النم��وذج الرتبوي؛ هذا إىل جانب الفرض األس��ايس الذي يقوم عىل املامرس��ة، حيث 

يس��تطيع امل��رء تعلم طرق أكرث فاعلي��ة تفيده يف الحياة. ويرك��ز العالج املعريف عىل 

مساعدة الشخص يف تعلم كيف يتعلم، وعىل إزالة العقبات واملوانع التي تقف عقبة 

متنعه من التعلم. ويجري تركيز العالج عىل تشكيل الفروض وجمع الحقائق، واختبار 

الفروض عىل وجه التحديد، كام يركز العالج عىل تحديد وحل املش��كالت الحالية من 

خالل تنفيذ أربع خطوات أساس��ية، األوىل: أنها تساعد الشخص عىل تصور املشكالت 

التي تواجهه- أو تواجهها- )هل الخوف من مرشفك يحدث نتيجة للخوف من الرفض 

أم لكونه شخصا كبريا؟(. والثانية: يساعد العالج املعريف عىل اختيار إسرتاتيجية عالجية 

فعالة لخفض القلق )مثال، االس��رتخاء، وتقبل القلق، وأن تقبل نفس��ك كام هي عليه 

وكذل��ك باآلخرين كام هم عليه(. والثالثة: خالل فرتة العالج املعريف تجري مس��اعدة 

الشخص يف اختيار األسلوب الذي ميكن استخدامه من أجل تطبيق هذه اإلسرتاتيجية. 

والخطوة الرابعة: يف أثناء العالج املعريف يجري تقييم فعالية اإلسرتاتيجية املختارة.

تدخالت الوعي باملعرفة

يركز الع��الج املعريف التقليدي يف األس��اس عىل محتوى املعرف��ة، مثل املخططات 

الذاتية السلبية التي سلط الضوء عليها بيك وأمريي )1985(. وفيام يتعلق بتطور املنحى 

املع��ريف، أكد ويل��ز )2000، 2008( أنه قد يكون من املفيد تغيري الطرق التي ميكن من 

خاللها السيطرة عىل األفكار املثرية للقلق وتنظيمها )أي وجود منحى أكرث اعتامدا عىل 

العمليات(. ويعتمد تنظي��م التفكري عىل عمليات الوعي باملعرفة، كام جرى وصفها يف 

من��وذج الوظيفة التنفيذية ذات املرجعية الذاتية )Wells & Mattheus, 1994( والذي 

بيناه س��ابقا. وهكذا، فقد يكون »عالج الوعي باملعرف��ة« رضوريا ملرىض القلق. حيث 

ينصب اهتامم العالج املعريف املعياري عىل املعتقدات الالعقالنية مثل االعتقاد بأنه من 

املحتمل أن يحدث حادث، بين��ام يركز عالج الوعي باملعرفة عىل العمليات التي ميكن 

أن تجعل الشخص يشعر باالنزعاج بشكل مستمر لكونه يعيش يف حادث.

وق��د طور ويلز )2000، 2008( عالجات الوع��ي باملعرفة والتي تعتمد عىل منوذج 

الوظيف��ة التنفيذي��ة ذات املرجعية الذاتي��ة، وعىل وجه الخصوص يس��عى العالج إىل 
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إمداد الش��خص القلق بالقدرة عىل التحكم يف دورات تنظيم الذات غري التكيفية التي 

تولد االنزعاج املس��تمر والحفاظ عىل املعرفة الذاتية املختلة وظيفيا. وهناك أس��لوب 

آخر يس��مى التدريب عىل االنتباه، حيث يجري تدريب الش��خص القلق عىل أش��كال 

مختلف��ة من االنتباه، مبا يف ذلك تقس��يم وتحويل االنتباه، وذلك باس��تخدام األصوات 

املتنوع��ة كمثريات. إن زيادة املهارات الخاصة بتوجيه االنتباه تس��اعد الش��خص عىل 

توجيه االنتباه بعيدا عن املخاوف الش��خصية عندما يرغب يف االنفصال عام قد ينتابه 

من أفكار مزعجة. وعىل الرغم من أن التدريب عىل االنتباه ليس موجها نحو محتويات 

الفكر، فقد تبنيَّ أنه فعال يف عالج مجموعة من اضطرابات القلق، مبا يف ذلك اضطراب 

الهل��ع والرهاب االجتامعي، وكذلك االكتئاب األس��ايس، والتوهامت املرضية. ومن املثري 

لالهتامم أن س��يجل دجنياس وتاس )2007( توصال إىل أنه عند معالجة مرىض االكتئاب 

يك��ون للتدري��ب عىل االنتباه تأثري كبري عىل اس��تجابة اللوزة للمث��ريات االنفعالية، ما 

يسلط الضوء عىل االرتباط املتبادل بني العمليات املعرفية والعصبية يف العالج النفيس. 

وهن��اك من��وذج آخر لعالج الوعي باملعرفة يس��تهدف عملي��ات الوعي باملعرفة 

الضارة مبارشة. ويف هذه الحالة قد يكون العالج متناغام مع خصائص الوعي باملعرفة 

يف اضطراب��ات القل��ق املختلفة. ويف اضط��راب القلق العام تش��تمل عمليات الوعي 

باملعرفة الرئيس��ية عىل وجود معتقدات بأن االنزعاجات ال ميكن التحكم فيها. هذا، 

ويعد نق��ص التحكم أمرا خطريا )Wells, 2000(. ويس��عى عالج الوعي باملعرفة إىل 

تغي��ري هذه املعتقدات من خالل اإلس��رتاتيجيات اللفظية والتجارب الس��لوكية التي 

تس��مح للشخص القلق باستكشاف آثار االنزعاج يف بيئة آمنة. كام أورد ويلز )2010( 

يف محاولة عالجية اس��تطالعية أن عالج الوعي باملعرفة كان إىل حد كبري األكرث نجاحا 

بني أساليب االسرتخاء التقليدية يف عالج اضطرابات القلق العام، هذا فضال عن فوائد 

تستمر عىل مدى 12 شهرا.

وق��د جرى تقديم ملخص موجز عن العالجات األساس��ية للقل��ق املوجهة نحو 

االنفعال واملعرفة وثبتت فاعليتها يف عالج القلق، وذلك عىل النحو املبني يف الجدول 

رق��م )6 - 3(، حيث لوح��ظ أن الفارق بني مختلف التوجهات العالجية غامض جدا، 

كام أن زيادة عدد املناحي الحالية تجعل من الصعب التمييز بينها. وعىل الرغم من 

وجود تدخالت محددة للغاية، ذات طابع وجداين )مثل العالج باالس��رتخاء( أو ذات 
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طابع معريف )مثل العالج العقالين االنفعايل(، فإنه عادة ما يجري تضمني معظم هذه 

املناحي يف س��ياق متعدد األبعاد. ويف الوقت الحارض، توجد مجموعة من اإلجراءات 

)س��واء كانت هذه األساليب مجتمعة بطريقة تكاملية حقا، أو كونها انتقائية( يبدو 

أنها متثل عىل نحو أفضل الطبيعة الحقيقية لعملية التدخل الخاصة بالقلق.

العالج الدوايئ

يوض��ح الطب النف��يس البيولوجي م��رارا فاعلية عدد من مجموع��ات العقاقري 

املختلفة يف تخفيف القلق. ويعترب العالج باألدوية عامال مس��اعدا ومفيدا إىل جانب 

 .)Tyrer, 1999( العالجات النفسية، بدال من استخدام منحى عالجي واحد دون غريه

وإىل حني تطوير األدوية الحديثة املضادة للقلق، فإن األدوية الوحيدة التي ميكنها أن 

ته��دئ من القلق بنجاح تتمثل يف الباربيتيورات، واألفيونات، والكحول. غري أن الواقع 

هو أن كل هذه األدوية لها آثار جانبية سلبية عديدة. ولحسن حظ مرىض القلق، فإن 

األدوية الحديثة )مثل الفاليوم( يبدو أنها ال ترتك آثارا جانبية جسدية خطرية.

وتش��تمل أكرث األدوية املضادة للقلق فاعلية بصفة عامة عىل البنزوديازيبينات 

)مثل الفاليوم( الذي يهدئ الفرد عن طريق تعزيز نظام تثبيط الخوف الذي يتوسطه 

الناقل الكيميايئ العصبي Panskepp, 1998( GABA(. وقد أحدث اكتش��اف عقار 

كلوروديازبوكس��يد ضجة يف عامل العالج، واملعروف تجاريا باس��م لربيوم. ثم أصبح 

الفاليوم أحد البنزوديازيبينات الفعالة متاحا وأكرث انتش��ارا يف الس��وق. إن األدوية 

مثل اللربيوم والفاليوم أكرث تخصصا )ألنها تستهدف القلق بدقة(، وأفضل من حيث 

»حد األمان« من أي دواء آخر ميكنه استخدامه من األدوية املتاحة يف األسواق)٭(.

)٭( عىل الرغم من أن األدوية النفسية أحد البدائل العالجية املهمة، فإن االتجاه العلمي العاملي الحايل يرى رضورة 

حذر األطباء النفسيني يف استخدام هذا النوع من العالجات إال يف الرورة القصوى مادامت هناك بدائل أخرى متاحة 

للعالج النفيس – مثل العالج املعريف والعالج املعريف السلويك وغريهام – ميكن أن تفي بالغرض، وتحقق نتائج مقبولة. 

فإذا كانت هناك هذه القيود عىل األطباء النفسيني، فإن األمر يصبح أكرث خطورة إذا ما قدم بعض العامة عىل تناول 

ه��ذه العقاقري من دون وصفة طبية عالجية من طبيب مختص، ملجرد معرفة أس��امئها. وهنا يتعني أن نؤكد أنه من 

الخطورة اللجوء إىل تعاطي األدوية التي وردت أسامؤها يف هذا الكتاب لعالج القلق أو غريها من األدوية التي يجري 

تداول أس��امئها يف وس��ائل اإلعالم من دون وصفة طبية. فام يناس��ب مريضا رمبا ال يناسب آخر، وهو ما يتحدد من 

خالل التشخيص الطبي النفيس الدقيق الذي يحدد األدوية املناسبة لكل فرد طبقا لحالته الفردية وظروفه الشخصية، 

ونوع القلق الذي يعانيه. ]املرتجامن[.
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الجدول )6-3(: بعض أشكال التدخل املختارة لعالج القلق

فاعلية العالجالوصفالعالج

1 - أساليب التدخل ذات التوجيه االنفعايل

ال��ت��دري��ب 
ع����������ىل 

االسرتخاء

عن  االسرتخاء،  حالة  عىل  الحفاظ  حالة  يف  به  يوىص 
العضالت،  اسرتخاء  ومترينات  العميق  التنفس  طريق 
وميكن أن يوقف االسرتخاء حالة استثارة الشخص، وإذا 
افرتضنا أن الشخص يعلم متى وكيف يقوم باالسرتخاء، 

فإن هذا األسلوب سيطبق مبارشة كاستجابة عكسية.

تحليل  ب��ح��وث  مت��ي��ل 
دع��م  إىل  ال��ت��ح��ل��ي��ل 
االسرتخاء  عالج  فاعلية 
املظاهر  من  التقليل  يف 

الجسمية للقلق.

التسكني 
املنظم

ُينظر إىل القلق املرتبط مبوقف محدد كرد فعل انفعايل 
رشطي يف ضوء الترشيط التقليدي، ناشئ عن املواقف 
املنفرة. ويفرتض التسكني املنظم أنه ميكن تعديل ردود 
تعلمها  سبق  التي  املهددة  املواقف  يف  القلق  أفعال 
ويجري  املحدد.  العكيس  الترشيط  إج��راءات  خالل 
إجراء  عىل  منوذجي  بشكل  القلق  الشخص  تدريب 
االسرتخاء العضيل العميق، وعندما يسرتخي، تقدم له 
تعليامت لتخيل سلسلة منظمة من املشاهد الضاغطة 
بشكل متزايد )وهو »املدرج الهرمى للقلق«(. ويتقدم 
الشخص ف��ي تخيله املتدرج حتى  يتمكن من تصور 
أكرث املشاهد الضاغطة يف القامئة من دون معاناة من 
خربة القلق. وخالل إعادة التصورات التمثيلية الخيالية 
العميق،  االسرتخاء  مع  التقييمية  التهديد  ملواقف 
التهديد  مشاهد  بني  الرابطة  تضعف  أن  املتوقع  من 

التقييمية والقلق.

متيل البيان����ات الوصفية 
التحليلية إىل دعم فاعلية 
التسكني املنظم يف التقليل 
من القلق، وخصوصا قلق 
طالب  لدى  االمتحانات 
املدارس وطالب الجامعة.

إدارة 
القلق

عىل  التعرف  عالية  بدرجة  القلقون  األشخاص  يتعلم 
استجابات االستثارة املتعلقة مبوقف محدد كام كونوها، 
مع  التعامل  استجابة  لبداية  كهاديات  يستخدمونها  ثم 

االسرتخاء يف املواقف املهددة.

البحث��ي  ال��رتاث  يدع��م 
األس��لوب يف  فاعلية هذا 
خف��ض القل��ق. ولذل��ك، 
ع��ىل  التدري��ب  ف��إن 
بقوة  يظهر  القل��ق  إدارة 
وفاعلي��ة كام ل��و مل يكن 
متعلقا بالتدخالت. ويظل 
القلق  بخف��ض  االحتفاظ 
الضعي��ف خ��الل مرحلة 
ي��رتاوح  الت��ي  املتابع��ة 
مداه��ا بني عدة أس��ابيع 

وعدة شهور
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تشتمل عىل عرض حي أو رمزي )كعرض رشيط الفيديو( النمذجة
بحيث  الضغط،  موقف  يف  املرغوبة  التعامل  لسلوكيات 
ومن  الحق.  وقت  يف  تقليدها  القلق  للشخص  ميكن 
التكيفى  السلوك  عرض  لنامذج  التعرض  أن  املفرتض 
ميكن أن يؤدي دورا إيجابيا يف تيسري األداء. ففي هذه 
مشهدا  بوضوح  يتخيل  أن  الشخص  م�ن  يطلب  الحالة 
تقييميا ضاغطا، وأن يركز عىل القلق وهاديات االستجابة 
والرقبة،  القلب،  عضالت  انقباض  )مثل  به  املرتبطة 

والكتف، وجفاف الفم، واألفكار الكارثية(.
الهاديات  القلق عىل استخدام تلك  ثم يتدرب الشخص 
للحصول عىل مهارات التعامل التكيفية لالسرتخاء الفعيل 

بعيدا عن التوتر، وخفض القلق قبل أن يتصاعد بشدة.

البحثي  ال���رتاث  ي��دع��م 
ف��اع��ل��ي��ة ال��ن��م��ذج��ة يف 
التعامل مع القلق. وبصفة 
للنامذج  التعرض  خاصة 
املهمة،  نحو  امل��وج��ه��ة 
التكوينات  بدالالت  التزود 
نحو  املوجهة  املعرفية 
أداء  يف  واملفيدة  االنتباه 
األشخاص القلقني. باإلضافة 
إىل فائدة ذات داللة، ف��ي 
بأنه  ال��ن��م��وذج،  س��ل��وك 
يتعامل بنجاح مع االنزعاج 

والتوتر املرتبطني بالقلق.

2 - أساليب التوجه املعريف

ال��ت��دري��ب 
ع����������ىل 
االن��ت��ب��اه 

املعريف 

إعادة  يف  محدد  بتدريب  املعريف  االنتباه  تدريب  ميدنا 
توجيه االنتباه إىل األفكار املرتكزة حول املهمة والتأكيد 
غري  واالنزعاج  للمهمة  املالمئة  غري  األفكار  كف  عىل 
عىل  التدريب  برامج  تقدم  تقليدية  وبصورة  املنتج. 
االنتباه لألشخاص القلقني تعليامت لالهتامم بشكل كامل 
باملهمة وكف التفكري املرتبط بالذات يف أثناء العمل عىل 

مهام متنوعة. 

لق��د ج��رى دع��م اآلث��ار 
املفي��دة لتعليامت االنتباه 
املعريف  القلق واألداء  حول 
لألش��خاص مرتفعي القلق 
ع��ن طري��ق نتائ��ج بعض 
البحوث اإلمربيقية. وتقدم 
لألفراد  املهم��ة  تعلي��امت 
معلوم��ات ع��ن الخط��ط 
املشكالت،  لحل  املناس��بة 
والبعد ع��ن االنزعاج الذي 
يش��غل الف��رد، والذي رمبا 
يكون مفيدا بش��كل خاص 
يف أداء الوظائ��ف املعرفية 

لألفراد القلقني. 

إع��������ادة 
ال���ب���ن���اء 

املعريف

التغلب  القلقني سيتمكنون من  أن األشخاص  املنطقي  من 
عىل قلقهم عن طريق تعلم التحكم يف املعارف غري املالمئة 
للمهمة، والتي تزيد من قلقهم وترصف انتباههم عن األداء 
أشهر طريقتني معرفيتني عالجيتني  إن  املهمة.  نحو  املوجه 
وإعادة  العقالين  االنفعايل  العالج  هام:  القلق  يف  للتدخل 
البناء العقالين املنظم. ويعتمد كال النوعني من العالج عىل 
افرتاض مؤداه أن اضطراب القلق أو االنفعال يحدث نتيجة 
أسلوب  يهدف  كام  عقالين«،  »غري  أو  منطقي  غري  لتفكري 
إعادة البناء العقالين املنظم إىل مساعدة األشخاص القلقني 
ذاتية  بأفكار  واستبدالها  األفكار،  هذه  مثل  اكتشاف  يف 

إيجابية تعيد انتباههم إىل املهمة الحالية.

تقدم عدة دراس��ات أدلة 
تب��ني أن هذه األس��اليب 
ميكن أن تك��ون فعالة يف 

خفض القلق.
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التعديل 
املعريف 
السلويك

تدمج الربنامج متعدد األوجه كل األساليب املرتكزة عىل 
يف  املهارات  عىل  التدريب  )وكذلك  واالنفعال  املعرفة 
أفضل.  القلق حياة  للشخص  يتيح  حاالت عديدة(، مام 
مظاهر  مع  التعامل  النامذج  متعدد  العالج  يحاول  كام 
متعددة للقلق، وتشمل االتجاهات الدافعية والوجدانية 
املهارات،  وعجز  الالعقالين،  التفكري  وأمناط  السلبية، 
والتأكيد عىل تطبيق ونقل مهارات التعامل املطلوبة إىل 

املواقف املثرية للقلق.

تك��ون  أن  يحتم��ل 
»متعددة  الع��الج  حزمة 
الن��امذج«، مث��ل تعديل 
الس��لوك املع��ريف، ه��ي 
األكرث فاعلي��ة من خالل 
باملج�����االت  إحاطته���ا 
املتعلق��ة  املتع�������ددة 
بالقلق. وهذه اإلجراءات 
التقليل  نس��بيا يف  فعالة 
املنهكة  املس��تويات  من 
من القلق التي تس��جلها 
التقاري��ر الذاتية، وفعالة 
أك��رث  متس��اٍو،  بش��كل 
أو أق��ل، يف الح��د م��ن 
املعرفي��ة  املكون��ات 

والوجدانية للقلق. 

واملش��كلة األساس��ية فيام يتعلق بتل��ك الفئة من العقاقري ه��ي االعتامد الذي 

يتكون عند بعض األشخاص مع االستخدام طويل املدى.

وم��ن العقاقري اإلضافية املض��ادة للقلق التي أثبتت فاعليته��ا العقاقري املثبطة 

ملس��تقبالت بيتا )B( ومثبطات األوكسيداز أحادي األمني. لقد أثبت هذا النوع من 

املثبطات )مثل الفينيلزين( كفاءته العالية يف السيطرة عىل أنواع الرهاب االجتامعي 

واالضطرابات العصابية األخرى يف الشخصية. وعىل الرغم من ذلك، نجد أنه عند ذكر 

األعراض الشائعة للقلق، فإن العقار األكرث اختيارا من بني املثبطات هو بروبرانولول 

)أحد مثبطات مستقبالت بيتا(. جدير بالذكر أن العقاقري املثبطة ملستقبالت بيتا قد 

أثبتت فاعليتها املضادة للقلق بشكل خاص السيام يف الحاالت التي تصاحب أنشطة 

معين��ة، مث��ل العروض العامة )عىل س��بيل املثال، الحد من القلق الذي يش��عر به 

عازف الكامن عند عزفه ألول مرة أمام جمهور دويل(. بينام أثبت عقار الربوبرانولول 

بش��كل خاص مالءمته لعالج نوبات الهلع واألعراض الجسمية للقلق، ومن ثم نجد 

أن مثبطات األوكسيداز أحادي األمني )مثل الفينالزين( ذات كفاءة عالية يف التحكم 

يف أعراض الرهاب االجتامعي.
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األس��واق  يف  واملتداول��ة  للقل��ق  املض��ادة  اإلضافي��ة  العقاق��ري  ب��ني  م��ن 

)مث��ل  الهيس��تامني  ومض��ادات  البيس��بريون(،  )مث��ل   azaspirodecanediones

بروميزازي��ن( ومض��ادات االكتئ��اب ثالثية ال��دورات )مثل كلوميربام��ني( ومثبطات 

امتصاص الس��ريوتونني )مثل باروكس��تني(. هذا وقد أثبتت مضادات االكتئاب ثالثية 

الدورات فاعليتها يف الحد من نوبات الهلع واضطرابات القلق يف مرحلة الطفولة. أما 

البيسبريون، وهو عقار شائع يف سلسلة nonbenzodiazepine – فله تأثريات تضمنية 

للقلق من خالل نظام الس��ريوتونني HT-5. ويتميز البيس��بريون ب��أن آثاره الجانبية 

قليلة، كام أنه ال يس��بب التس��كني الش��ديد أو أي آثار أخرى. وعىل الرغم من ذلك، 

فلهذا العقار استخدام محدود، حيث إنه ليس فعاال كعقاقري مشتقات البنزوديازيبني، 

والعقاق��ري الجدي��دة مثل تلك الت��ي تعمل من خ��الل تثبيط الكوليسيس��تكوكانني 

)cholecystokinin )CCK ، واألنظمة األخرى املستقبلة للنيوروبيبتيد، مثل العقاقري 

املحفزة ألنظمة األوكسيتوسني والنيوروبيتبيد.

االعتبارات اإلكلينيكية

إن الع��الج النفيس الناجح هو أك��رث من مجرد منحى أو توجه آيل أو عالج معد 

مس��بقا يطب��ق بحذافريه »ككتب الطهي«. ومن ثم يجب عىل املعالجني النفس��يني 

اإلكلينيكي��ني نرش مختلف املهارات العالجية الت��ي ثبتت فاعليتها يف خفض القلق. 

وبس��بب ذلك التوجه، ننص��ح القراء ب��أن يكونوا عىل حذر من كتب »املس��اعدة 

الذاتية«، ومواقع العالج النفيس عىل ش��بكة اإلنرتنت، التي تعد واحدا من األنشطة 

الت��ي ال ميكن القيام بها يف املن��زل. وإذا كنت تعتقد أن لك خربة مع القلق املفرط، 

فإنه يتعني عليك استشارة األخصائيني اإلكلينيكيني املؤهلني. وينبغي وضع االعتبارات 

التالية يف الذهن من قبل كل من الباحثني واملامرس��ني عند تطوير، وتنفيذ، وتقييم، 

برامج التدخل الخاصة بالقلق.

1- إجراء تش��خيص دقيق ملشكلة الشخص. لتصميم برامج عالجية تتمكن من 

تلبية احتياجات الش��خص القلق ومشكالته، ال بد من القيام بخطوة منطقية أولية 

تهدف إىل تش��خيص دقيق وتحليل لطبيعة الشخص املصاب بالقلق، وكذا مشكالته 

املعرفية والوجدانية. فلدى بعض األش��خاص القلقني، قد يكون تقديم التدريب عىل 
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امله��ارات هو مبنزلة العالج األمثل، بينام عند اآلخرين قد ينطوي التدخل املناس��ب 

عىل تعليمهم مهارات االس��رتخاء، وبناء الثقة بالنفس يف مجال بعينه )مثال، مهارات 

الكمبيوتر(، أو معالجة خلل الوعي باملعرفة. كام أن توافر معلومات حول الجوانب 

التالية عن مشكلة الشخص القلق قد يكون مفيدا بشكل خاص:

l طبيعة املشكلة كام يواجهها ويحددها الشخص القلق.
l الشدة املدركة وعمومية املشكلة.

l مدة القلق ومداه.
l أصول القلق املدركة.

l العوامل املوقفية املحددة التي تزيد من شدة ردود أفعال القلق أو تخففها.
l مرتتبات القلق النوعية عند الشخص.

l التغيريات املقرتحة التي يرى الشخص احتامل فائدتها له.
يشري الفحص التشخييص الدقيق إىل عوامل أخرى غري القلق تكمن وراء تصاعد 

ردود الفعل االنفعالية للمرء يف مواقف التقييم.

2- حرص الرشوط املسبقة للفاعلية العالجية: من أجل أن يكون برنامج التدخل 

م��ع القلق فاعال، نحت��اج إىل الوفاء بع��دد من الرشوط املس��بقة. أوال، يجب عىل 

األفراد القلق��ني أوال: امتالك بعض املهارات ذات الصلة بذخريتهم الس��لوكية )مثل 

حل املشكلة، واالس��رتخاء، ومهارات الدراسة/ وأداء االمتحان، وإسرتاتيجيات الوعي 

باملعرفة( حتى يتسنى لهم تطبيقها يف ظل الظروف التي قد تهدد األنا. ثانيا: يجب 

أن تك��ون لدى األش��خاص القلقني دوافع متكنهم من التعام��ل مبارشة مع املواقف 

الضاغط��ة، وأن تكون لديهم الوس��ائل املناس��بة والفاعلية الذاتي��ة لتنفيذ مهارات 

التعامل التي تكون يف متناولهم بكفاءة. ثالثا: يجب تزويد األشخاص القلقني بالقدر 

الكايف من املامرس��ة والخربة عند تطبيق مختلف مه��ارات التعامل يف مواقف إثارة 

القلق الواقعي يف البيئة الحياتية، وذلك من أجل ضامن نقل العالج من بيئة العالج 

إىل العامل الواقعي.

3- ضب��ط املعالجة حتى تفي باالحتياجات الخاص��ة بأنواع األفراد القلقني: إن 

التدخالت واألس��اليب العالجية من ش��أنها أن تكون أكرث فاعلية إذا أمكن تعديلها 

لتناس��ب احتياج��ات أنواع معينني من األش��خاص القلقني. ونظ��را إىل وجود أنواع 
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مختلفة من األفراد مرتفعي القلق، كل منهم يعاين مشكالت ومخاوف مختلفة )مثال، 

الفش��ل يف املقابلة الش��خصية أو التوقعات االجتامعية، أو وجود مشاعر منخفضة 

من الفاعلية الذاتية وتقبل الفش��ل، والضعف املهني، أو املهارات االجتامعية، إلخ(، 

وال يتوق��ع أن يكون هن��اك برنامج عالجي واحد يكون فعاال بش��كل عام. وهكذا، 

ف��إن البعض منها قد يك��ون فعاال لدى الطالب الذين يعان��ون قلق االمتحان، وقد 

ترك��ز مناٍح عالجية أخرى عىل خفض توقعات األداء االجتامعي املفرتض قيامهم به، 

بينام يتيح العالج لغريهم من الطالب الذين يعانون »تقبل الفش��ل« رفع مس��توى 

األداء وتعزيز الفاعلية الذاتية املدركة. وباملقارنة، فإن عىل األشخاص مرتفعي القلق 

االجتامعي امتالك مهارات اجتامعية سليمة لالستفادة منها يف العالج السلويك الذي 

يركز عىل خفض القلق. ويف املقابل، س��ينتفع أيضا األشخاص الذين يعانون عجزا يف 

املهارات االجتامعية والقلق املرتفع يف املواقف االجتامعية بربنامج التدخل املش��رتك 

من أجل تحسني مهاراتهم االجتامعية، فضال عن خفض ما يعانونه من قلق.

4- جعل املعالجة ذات صورة تش��خيصية أوس��ع وأهداف عالجية محددة: إن 

اختيار العالج الذي سوف يستخدم لن يتأثر فقط بتشخيص طبيعة مشكلة الشخص 

ون��وع القلق ال��ذي يعانيه، ولكن بالصورة التش��خيصية األوس��ع نطاقا، واألهداف 

املب��ارشة وطويلة امل��دى الخاصة بالعالج، والتوجهات العالجي��ة التى يجري تبنيها. 

فعىل سبيل املثال، وعىل الرغم من أن االسرتخاء قد ال يزيد من أداء الطالب القلقني 

م��ع عجز يف املهارات الدراس��ية لديهم، فإنهم يقومون بوصفه للمعالج ملس��اعدته 

عىل تحقي��ق الهدف املبارش لتحقيق الس��يطرة عىل القل��ق وتقييمه كخطوة أوىل 

نحو حل املش��كالت االجتامعية. وهكذا، فمجرد إزالة القلق الذي يتداخل مع تعلم 

املهارات الدراس��ية الجديدة، س��وف يأيت بعد ذلك التدري��ب، حيث ميثل الخطوة 

التالية لتدريب الطالب عىل مهارات الدراسة الفعالة. وعالوة عىل ذلك، هناك مناٍح 

مختلفة قد يس��تعرضها املعالج عند التعرض ملش��كالت األشخاص القلقني )أساليب 

التفكري املشوهة، وضعف مهارات حل املشكالت... الخ(. وكل من هذه اآلراء ميكن 

أن يؤدي إىل إجراءات عالجية مختلفة.

5- االهت��ام بالفروق الفردية: قبل تطبيق عالج بعينه، يحتاج املرء إىل تحديد 

أي مدى قد يتفاعل العالج مع خصال الش��خص القلق. فعىل سبيل املثال، قد تؤدي 
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بع��ض التدخ��الت إىل خفض القلق أو تزيد من أداء األف��راد مرتفعي القلق بنجاح، 

بي��د أنها قد يكون لها أثر س��لبى يف أداء القلق عن��د اآلخرين من منخفيض القلق. 

مثال آخر: يف حني قد يس��تفيد بعض الناس كثريا من تدريبات االسرتخاء، مام يؤدي 

إىل خف��ض القلق لديهم، فإن البعض اآلخر قد يواجه صعوبة يف اكتس��اب مهارات 

االس��رتخاء، وال يس��تفيد س��وى القليل م��ن التدريب عىل االس��رتخاء. بل إن بعض 

األشخاص قد يعانون قلق نقص االسرتخاء يف أثناء تدريبات االسرتخاء!

6- املعالجة متعددة األشكال ومكان تأثري العالج: يتمثل أحد االعتبارات املهمة 

يف أن��ه يجب التعامل م��ع املكونات املختلف��ة للقلق، وذل��ك إذا كان القلق الذي 

يعانيه الش��خص يف مواقف مثرية له، ومن ثم يستدعي خفض وتحسني األداء الذي 

يرى للعيان نتيجة للعالج. وم��ن املهم أن تتعامل التدخالت املتعددة مع الجوانب 

الرئيس��ية )املعرفية والوجدانية والس��لوكية( لخربة القلق بصورة كافية. ويف الواقع، 

ف��إن املعالجة ينظر إليها عىل أنها أكرث فاعلي��ة إذا كان لها تأثري يف مجموعة كاملة 

م��ن املكونات وأيضا يف سلس��لة األحداث املؤدية إىل املظاه��ر املقلقة يف املواقف 

التي تهدد األنا )االس��تثارة، واالنزع��اج، ونظام املعاين، والح��وار الداخيل، واألفعال 

السلوكية... الخ(، بدال من الرتكيز عىل جانب واحد فقط من العملية.

7- التفاعل بني مكونات القلق: يش��ري أحد االعتبارات األساس��ية إىل أن القلق هو 

أكرث من مزيج من االستثارة الفسيولوجية، واالنهامك الذايت السلبي، والعجز يف مهارات 

التعام��ل املرتبطة بالضغوط، وضع��ف املهارات االجتامعية. ذلك ه��و التفاعل املعقد 

ب��ني هذه املكون��ات املتباينة التي توصلنا إىل تعريف القل��ق. وألن املكونات املعرفية، 

والوجدانية، والعاطفية والس��لوكية للقلق متداخلة فيام يتعلق باملس��اهمة يف مشكلة 

القل��ق وعالجه، وال��ذي ينبئ بتغيري مقص��ود يف أحد النظم ويعقبه��ا تغيري يف اآلخر. 

وهكذا، فإن املناحي العالجية، التي تركز عىل املعرفة، غالبا ما متتد إىل الحياة االنفعالية، 

والعكس بالعكس. فعىل س��بيل املثال، نجد أن التدريبات املرتكزة عىل االنفعال )مثل 

االس��رتخاء التدريجي( قد يجعل الش��خص أقل قلقا، بل يؤدي إىل تغيري يف األفكار التي 

تركز عىل القلق، والتي ال صلة لها باملهمة. وعىل املنوال نفس��ه، قد توفر بعض أش��كال 

العالج املعريف موضوعات مقلقة مصحوبة بزيادة يف الشعور بالتحكم املدرك، والتي قد 

متتد إىل املجال االنفعايل، وتؤدي إىل انخفاض االستثارة االنفعالية يف املواقف الضاغطة.
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الخالصة واالستنتاجات
كام سبق أن أرشنا إىل الصعوبة البالغة يف التمييز بني الطبيعة السوية واملرضية 

ألش��كال القلق. ويف الواق��ع، هناك نقطة فاصلة للتمييز بني املس��تويات الس��وية 

واملرضية للقلق لكنها متيل إىل أن تكون محددة بش��كل تعسفي إىل حد ما. وعالوة 

ع��ىل ذلك، وألن القلق املفرط قد يعك��س اضطرابا يف كل من العمليات البيولوجية 

والنفسية املعرفية، فإن هناك مجموعة متنوعة من املناحي العالجية.

ويف الوق��ت الح��ارض، ال يوجد إجامع يف اآلراء حول إس��رتاتيجيات للتعامل مع 

القلق من ش��أنها تخفيف أعراضه، وتعد األكرث فاعلي��ة وقابلية للتكيف. ومل يتضح 

بع��د متاما م��دى توافق تأثريات التعامل، وما إذا كانت فنيات التعامل تتش��ابه مع 

التواف��ق، وما إذا كانت وجهات النظر حول التعامل، والضغوط يتداخالن بالش��كل 

الذي يعكس ظروف اإلنس��ان وخصائصه أم ال. وعليه يلزم إجراء مزيد من البحوث 

لتوضيح كيف ميكن حل املشكالت إلسرتاتيجيات التعامل املختلفة، وكذلك تخفيف 

حدة األمل االنفعايل، هذا فضال عن تقليل ما هو متوقع من صعوبات يف املس��تقبل. 

كام ينبغي عىل البحوث يف املس��تقبل أن تس��لط الضوء ع��ىل التدابري التي تهدف 

إىل التحق��ق من صدق التعام��ل ملعرفة ما إذا كان تكيفيا أو غري تكيفي يف املواقف 

الت��ي تهدد األنا؛ وم��ا هو مقدار الوقت الالزم بني تقدي��ر التعامل والنتائج، وكيف 

أن التعام��ل يف املواقف املثرية للقلق يختلف عن التعامل يف مواقف أخرى؛ وما إذا 

كان من املنطقي أن نتحدث عن التعامل عندما يستجيب األفراد بالفعل للتحديات 

ب��دال من التهديدات، وما هو امليزان العادي الذى ي��زن التعامل النافع أو الضار يف 

املواقف الضاغطة. ونأمل أن توضح البحوث يف املس��تقبل نوع ومدى تأثري التعامل 

يف النواتج التكيفية.

وألن القلق له جوانب عديدة تش��مل االستثارة، والشعور الذايت بالفزع، واملعارف 

املزعج��ة، وامليول الهروبية، ف��إن هناك يف كثري من األحيان اقرتانا فضفاضا بني مكونات 

التدخ��ل. وهكذا، قد تظه��ر مكونات القلق بعض العالقات غ��ري املتزامنة أو معدالت 

مختلفة من التغيري يف االستجابة للعالج. عىل سبيل املثال، يهدف العالج املعريف السلويك 

إىل رصد املعارف غري التكيفية للشخص القلق، بينام يهدف العالج السلويك بانتظام إىل 

الكشف عن سلوك الشخص القلق، ويتم هذا مع أول حلقة من السلسلة.
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واآلن أصب��ح واضحا أن تدخل القلق ينبغي أن يس��تند إىل تحليل نظري دقيق 

خاص بطبيعة القلق ومكوناته ومظاهره الرئيسية. ومن املتعارف عليه، أن دراسات 

عالج القلق قد تطورت عرب االستفادة من أساليب العالج السلويك املختلفة، بدال من 

تحليل طبيعة القلق وآثاره )Spielberger, Anton, & Bedell, 1976(. ويف الواقع، 

أبدى معظم الباحثني الذين طبقوا األس��اليب الس��لوكية للحد من القلق قليال من 

االهت��امم باملفاهيم النظرية املهمة املتعلقة بعملي��ة العالج. هذا وتهتم التطورات 

الحديثة يف العالج، مثل نظرية الوعي باملعرفة، بش��كل متزايد بالعمليات الدينامية 

التي قد تسبب وجود االنزعاج الزائد واالنفعال املقلق واستمراره. إن التنوع الحايل 

للعالج��ات املوجهة معرفي��ا، واملوجهة انفعاليا، والعالج��ات الدوائية لعالج القلق، 

ت��زود املعال��ج مبجموعة متنوعة وغنية م��ن خيارات العالج لالختي��ار من بينها يف 

تقديم الخدمات، وهو ما يعكس حالة الشك التي تتسم بعدم وجود توافق يف اآلراء 

بشأن األسلوب األكرث فاعلية يف عالج القلق.
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رمبللا دفع القلق بعللض أسللافنا إىل التفكري يف 

مراحل ما قبللل اللغة وما قبل االختيار والتدبر، 

غللري أن ذلللك ال يجعل منلله النظللام الصحيح 

ملخلوقات مثلنا متلك القدرة عىل التفكري.

جاري ماركوس )2008(،

كيلوغ، ص 154.

نعييرض يف هذا الفصل األخيير وجهة النظر 

التييي تتعلق بالرحليية العلمية لبحييوث القلق 

وتوجهاتها املستقبلية. ومن خالل وجهة نظرنا، 

فإن النامذج السييائدة املفرسة لألسس النفسية 

للقلق تعد مناذج نفسية معرفية. كام أن وجهة 

النظيير القائلة بييأن القلق يف أساسييه ليس إال 

تحيزا يف التفكر، أسسييها الرواد األوائل يف هذا 

املجال، ويشمل هؤالء كال من شارلز سبيلبرغر 

التطلع إىل علم معريف 
للقلق

7

 
»ميكن تحقيييق بعض التقدم بكل 
بسيياطة من خالل إجراء محادثة 

مع املريض«
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وريتشارد الزاروس وآرون بيك ونورمان إندلر. وقد كانت خطوط البحث تقوم عىل 

دعم االفرتاض املعريف الذي يشييمل تقييم آثار القلق ودور االنزعاج كمتغر وسيط 

آلثار القلق عىل السلوك، وأيضا مدى التوافق بني القلق والظواهر املوجهة إكلينيكيا 

مثل تحيييز االنتباه والخلل الوظيفييي يف املعتقدات الذاتية. وقييد قدمت النامذج 

املعرفية أسسييا فعالة للتدخالت، سواء بالنسبة إىل إدارة القلق اليومي أو يف العالج 

السلويك املعريف للمرىض اإلكلينيكيني.

وختاما ملوضوع القلق الذي يعنى به املؤلف الحايل، سيينتناول ثالثة موضوعات 

أساسية عىل النحو التايل: أوال، سنقدم ملخصا للحالة من منظور علم النفس املعريف 

كنموذج سييائد يف بحوث القلق املستقبلية. كام سنلقي الضوء عىل املنظور املعريف 

ألصول القلق، وآثاره عىل السلوك.

ثانيا، سييوف نرى كيف ميكن وضع األبحاث املعرفية للقلق ضمن نطاق أوسييع 

وأشمل هو إطار »العلوم املعرفية«. كام سنلقي الضوء عىل وجهات النظر التي ترى 

دمج الرؤى املعرفييية والبيولوجية من خالل العلوم العصبية املعرفية وتوضيح دور 

التنظيم الذايت وِصلته بالقلق.

ثالثا، سيينتناول بعض التحديات املحتمليية التي قد تواجه النموذج املعريف. هل 

الرتكيز عىل املعرفة ومعالجة املعلومات يؤدي إىل إهامل جوانب القلق الالشعورية؟ 

وهل استطعنا بالفعل تقديم تفسر للقلق يستند إىل مبادئ العلوم العصبية، وتنحية 

النييامذج املعرفية جانبا؛ نوع مختلييف من النقد يأيت من علييم النفس االجتامعي 

الحديييث؟ وهل التكوينات متسييعة النطاق يف تعريفها مثل التقييم تعد مناسييبة 

لفهم القلق داخل الفرد؟ 

ويف الختام، سيينعرض بعض األفكار والتأمالت التي تدور حول تعدد مستويات 

القلق والتحديات التي تشكلها بالنسبة إىل النظرية النفسية.

النامذج املعرفية للقلق كنظرية معيارية
كام ناقشيينا سييابقا يف الفصل الثالث )انظر النامذج املعرفية(، نجد أن النامذج 

املعرفية تتسييم بوجود حدود فاصلة بينها وبني املفاهيم السييابقة للقلق. وسييوف 

نركييز يف البداييية عىل التحليل النفيس، ثييم ننتقل إىل نظرية التعلييم والحافز، وقد 
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ركزت نظرية سييبيلبرغر الرائدة )1966( عىل التعبر عن املبادئ األساسية للنظرية 

املعرفية والتي ظلت مؤثرة حتى يومنا هذا. وتتولد حالة القلق من خالل التقييامت 

املعرفييية يف ظل وجود تهديد من أحداث خارجية. وينتج عن معالجة ذلك التهديد 

شعور بانفعال القلق )ويشمل األعراض الفسيولوجية( واألفكار الدخيلة أو املتطفلة 

)االنزعاج( ما قد يتسبب يف حدوث خلل االنتباه والسلوك. كام تتوافق سمة القلق 

مع التحيز طويل األمد يف عملية التقييم الذي يربز التهديدات املحتملة. كام يعرتف 

سبيلبرغر بجانب التنظيم الذايت للقلق، مع اإلشارة إىل أن أسلوب تقييامت الشخص 

وطريقة تعامله مع استجابات القلق قد تؤدي إىل تفاقم القلق.

وقييد حققت النظرييية املعرفية للقلق لسييبيلبرغر )1966( أيضييا جاذبية من 

خالل التبني واسييع االنتشار لقامئة سييمة القلق- الحالة )STAI( التي تعد املقياس 

الذهبي لسييمة وحالة القلق )انظر الفصل الثيياين، املقاييس الذاتية لقياس القلق(. 

ومييع أن قامئة سييمة– حالة القلييق ال متيز بني جوانب القلييق املختلفة، فإن هناك 

مقاييس أخرى )السيام تلك التي وضعها سارسون )1984(، تفصل بني انفعال القلق 

واألعراض الجسييدية، واالنزعاج، كام نوقش يف الفصل الخامس )انظر: القلق واألداء 

املعريف(، فضال عن أن الدراسات التي استخدمت تلك املقاييس التي اهتمت بقياس 

املييزاج األفضل قد أكدت االفرتاض الرئييس لسييبيلبرغر، وهييو أن العنارص املعرفية 

للقلق )االنزعاج( تعد املصدر األسايس لقصور األداء.

وُيييربز علم النفس املعريف املعارص بشييكل محكييم املكانة األساسييية لنظرية 

سييبيلبرغر. وتكميين أهمية النامذج املعرفييية يف أنها ميكن أن تقدم تفسييرا وافيا 

ملجموعة كاملة من النتائج املتعلقة باألسييس النفسييية للقلق، مبا يف ذلك منشييأه 

وأصوله ومرتتباته وأعراضه وداللته املرضية.

أصول القلق

قييد يكون من املفيد التمييز بني كل من مصادر القلق البعيدة والقريبة )انظر: 

الفصييل الرابع، بعض القضايا األساسييية(، وهو ما يعني التمييييز بني ارتقاء القابلية 

للتعييرض طويل املييدى للقلق يف مقابييل العوامل الفورية )املبارشة( التي تسييتثر 

القلييق يف مواقف ضاغطة معينة، فنجد أن النامذج املعرفية تقدم تفسييرا مرتابطا 
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للتعرض للقلق يسييتند إىل أعامل بيك التييي تتعلق مبختلف االضطرابات االنفعالية 

)Beck & Emery, 1985  ,.e.g(. . ومن األفكار وثيقة الصلة مبنحى بيك أن التفكر 

الخاطئ هو السبب يف إصابتنا باملرض العقيل. وهذا يعني أن محتوى أفكار الشخص 

هي التي تسبب القلق واضطرابات املزاج. ويف حالة القلق، نجد أن الشخص يعتنق 

معتقدات ضارة تؤدي إىل شييعوره املفرط واملبالغ فيه بالتعرض للتهديد. وال يكون 

من السييهل الوصول إىل مثل تلك املعتقدات شييعوريا، غر أنها تسيياهم يف تشكيل 

كيفية معالجة الشخص للمعلومات يف املواقف املحتملة التي قد تسبب تهديدا له.

كييام أكد بعض املنظرين املعرفيني اآلخرين أهمية العمليات بدال من املحتوى 

يف املعرفيية، ومن ثم فإن الشييخص الذي يعاين من درجة عالية من القلق يشييبه 

السيييارة التي تطلق إشييارات خاطئيية فيعمل جهاز إنذارهييا الداخيل حتى لو مل 

يكن هنيياك أي مجرم يحاول اقتحامها يف الحقيقيية. ويرتبط هذا املنظور بإحدى 

النظريات املعرفية الرئيسييية وهييي نظرية التقييييم )Scherer, 2009(، فانفعال 

القلق هو نتيجة جانبية لتقييم الدالالت الشييخصية لألحداث. ويكمن الغرض من 

ذلك يف جعل الشخص يستقيم وينتبه إىل األخطار املحتملة )وظيفة اإلشارات( مع 

توصيل ماهية ذلك الخطر إىل أشييخاص آخرين تكييون لديهم القدرة عىل تقديم 

 .)Oatley & Johnson- Laird, 1996( املساعدة

كام تهتم نظرية التقييم بشييكل مبارش بالعمليييات االنفعالية قصرة املدى أو 

القريبة، ولكن قد يكون هناك بعض التحيزات املستقرة يف التقييم أيضا. فقد يطور 

بعض األفراد عمليات التقييم التي قد تكون عرضة للمبالغة يف التهديدات يف وقت 

مبكر جدا من مرحلة الطفولة )انظر الفصل الرابع، بعض القضايا األساسييية: املزاج 

عنييد األطفال(، ما يؤدي إىل التعرض للقلق مدى الحياة. يف حاالت القلق اإلكلينييك 

قد يسييتمر األمر مع الشييخص طوال حياته فيسييتجيب للتهديدات التي تكون إما 

بسيطة وإما وهمية عىل نحو مبالغ فيه. 

وقد اكتسبت التفسييرات املعرفية ملصادر القلق مصداقية من خالل الفحوص 

الدقيقة واملتأنييية ملكونات معالجة املعلومات، ووترة العمل التي تشييتمل عليها. 

ويييرى بك وزمالؤه )1985( أن نظريتهييم يف املخططات تنطوي عىل أن املعتقدات 

الذاتية السلبية تكمن يف بناءات ذات غرض خاص بالذاكرة هي املخططات الذاتية. 
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 Klein,( كييام أكدت الدراسييات التجريبية أن الذكريييات الذاتية لها وضع خيياص

Sherman, & Loftus, 1996(. . وكييام ناقشيينا سييابقا يف الفصييل الرابييع )البيئة 

والوراثيية: عمليات التعلق(، فإن تعلق الطفل بوالدته قد يشييكل تكوينات معرفية 

تشبه املخططات، والتي تقدم منوذجا داخليا للعالقات الحميمية الالحقة. 

وباملثل، فييإن فكرة التحيز يف التقييم لها صورة مطابقة بالدراسييات التجريبية 

القامئة عىل تفسيير التحيز، والذي جرى استعراضه سابقا يف الفصل الخامس )مناذج 

معالجيية املعلومات، والتحيز املعريف(. وقد يؤدي التحيييز يف املعالجة اللغوية لدى 

األشخاص القلقني إىل محاولة تفسر الشعور بالتهديدات من املثرات الغامضة. ومن 

 e.g., Wilson, McLeod Mathews( األمور املثرة لالهتامم أن الدراسات الحديثة

Rutherford, 2006 &(, تفييرتض أن تدريييب األشييخاص عىل االنتبيياه إىل مصادر 

التهديد، أو محاولة تفسر املثرات الغامضة كمهددات، قد يتسبب يف زيادة قابلية 

التعييرض لالنفعال الضاغط. وقد قدمت دراسييات التدريب بعض الدالئل املبارشة، 

التييي أثبتت أن حدوث تغييرات يف معالجة املعلومات يؤدي إىل حدوث تغرات يف 

أداء الوظائييف االنفعالية. ويفرتض ويلز وماتيوس )1994( أن الكشييف عن مصدر 

التهديد عند مرىض القلق يعد مهارة مضللة، فقد ميتلك الشييخص الذي يعاين القلق 

االجتامعي عادات معالجة السييلوك بني األشييخاص بالطريقة التي تستخلص النقد 

الذايت من بعض املالحظات غر الضارة.

النتائج املرتتبة عىل القلق
كام ناقشنا سابقا يف الفصل األول )األشكال الرئيسية للقلق يف املجتمع املعارص(، 

نجييد أن هناك تراثييا ثريا من األبحاث التييي اهتمت »بالقلق يف امليييدان«، والتي 

استكشييفت كيفية التعبر عن القلق يف سياقات تشييمل التقييم الرسمي واملخاطر 

املوضوعييية التي تفرضها الهجامت اإلرهابية. وكام الحال مع مسييببات القلق، نجد 

أن نتائجه قد ُتكَشييف عىل فرتات زمنية قصرة أو طويلة )Lazarus, 1999(. فعىل 

املدى القصر نجد أن القلق يكون مدعاة لتشتيت االنتباه، حيث يصبح من الصعب 

عىل الشييخص القلق أن يركز انتباهه بشكل فعال يف سييؤال االمتحان أو يف مقابلة 

العمل. وعىل املدى الطويل يعتمد األمر عىل الصالبة الذاتية، حيث إن القلق املزمن 
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قد يتسييبب يف إنهاك الشييخص، ما يؤدي إىل تعرضه لعدة مشكالت صحية جسدية 

وعقلييية. ويف الحاالت املتطرفة قد تسييبب األحداث الصادميية اإلصابة باضطرابات 

ضغوط ما بعد الصدمة.

وقد أثبتييت النظرية املعرفية فائدتها يف فهم كل من نتائج التعرض للقلق عىل 

املدى الطويل والنتائييج عىل املدى القصر. ويف حالة القلق املزمن نجد أن النظرية 

املميييزة هي النظرية التفاعلية للضغوط التي قدمهييا الزاروس وفولكامن )1984(، 

فضال عن تأكيد عملية التقييم كأحد أسييباب االنفعاالت السييلبية، كام تقر النظرية 

بأن نتائج االنفعال تعتمد عىل مدى التعامل معه، وهذا يؤكد أن املحاوالت النشطة 

إلدارة املواجهييات الضاغطة، سييواء كانت ناجحة أو خالف ذلييك، هي التي تجعل 

النظرييية املعرفية للضغط النفيس بعيييدة عن النظريات املبكرة التي متيل إىل رؤية 

الشخص القلق كضحية للرصاعات الالشعورية، ووجود أنظمة عقاب باملخ مفرطة يف 

النشاط، أو تاريخ تعلم سيئ وغر مالئم )انظر: الفصل الثالث(.

ويعد التعامل مع القلق فكرة بسيييطة بصورة خادعيية لكنها قوية. فالتعامل– 

مبعنى القدرة عىل اختيار مسار للفعل الخارجي أو تنظيم االنفعال الداخيل- ينطوي 

عىل وجود نشيياط معريف متطور. حيث يتطلب األمر من الشييخص وجود »منوذج 

عقيييل« داخيل للموقف الضاغط العصبي الذي قد يتعرض له، فضال عن املعتقدات 

التييي تتصل بكيفية التدخل بأفضل طريقة ممكنة يف هذا املوقف، كام أنه عادة ما 

تحتيياج عملية التعامل إىل وقت ممتد )طويل(، لذلك يجب عىل الشييخص أيضا أن 

يقوم بالتغذية الرجعية املناسييبة لتقييم نجاح الجهييود املبذولة يف عملية التعامل، 

مع ضبط طريقة التعامل وفقا لذلك. وكام الحال مع القلق، نجد أن بحوث التعامل 

يجييري تدعيمها من خييالل إتاحيية أدوات تقييم صادقة، مع توافيير عدد كبر من 

الدراسييات األمربيقية التييي تقيس التعامل يف مختلف السييياقات الضاغطة )انظر: 

.) Zeidner & Saklofske, 1995

وقد جرى تربير النظرية املعرفية من خالل دراسات التأثر الحاد للقلق عىل أداء 

املهام. وقد كانت النظرية األصلية لسييبيلبرغ )1966( غامضة إىل حد ما يف إقرارها 

بأن القلق يتداخل مع نشاطات املعالجة. واآلن نجد أن الدراسات التجريبية، مبا يف 

ذلك تلك التي اسييتعرضناها يف الفصل الخامس )املنظورات النظرية: مناذج معالجة 
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املعلومات(، تقدم فهام مفصال لطبيعة »التداخل املعريف«. »لقد انتقلنا من التقرير 

العام القائل بأن القلق يتداخل مع االنتباه، إىل النظريات التي تشيير إىل التكوينات 

املحورييية يف علييم النفس املعريف، والتي تشييمل الذاكرة العامليية ومصادر االنتباه 

)Sarason et al., 1995; Zeidner, 1998(، كييام حييددت األعامل األكرث حداثة يف 

هييذا املجييال )Eysenck et al., 2007( عمليات تحكم تنفيذييية نوعية مثل كف 

املثرات املشتتة، وتحويل مجموعة املهامت التي قد تكون حاسمة يف تطور القصور 

الناتج عن القلق.

كام أكدت الدراسات التجريبية الحديثة أيضا أن القلق يرتبط بالتحيز يف االنتباه 

 Bar-Haim, Lamy, Pergamin, Bakermans-Kranenburg, & van( االنتقايئ

IJzendoorn, 2007(. ونجييد أن الشييخص القلق يعاين صعوبيية يف االنتباه، حيث 

مييييل إىل الرتكيز عىل مصادر التهديد حتى عندمييا تتطلب املهمة التوجه إىل مكان 

آخيير. وقييد دار نقاش حيوي حول منيياذج معالجة املعلومات التييي قد تفرس تلك 

البيانات بشييكل تفصييل، فقد نجد أن عملية املعالجة تشييتمل عىل كل من تحيز 

الالشعور الذي يعمل مبكرا، فضال عن وجود تأثر طوعي يعمل الشخص القلق من 

 Mathews, 2004; Matthews( خالله بحثا إسييرتاتيجيا عن التهديدات املحتمليية

Wells, 2000 &(. وبينييام تظييل الخالفات موجودة، وصلت األبحاث إىل مسييتوى 

جيد يف وصف كيفية معالجة الشخص القلق للمعلومات وعالقتها بالبناءات املقننة 

للمعرفة، والتي جرى تأسيسها يف ضوء االتجاه السائد يف علم النفس املعريف. 

التدخات

بنيياء عييىل أنه »ليس هناك يشء أكييرث فائدة من نظرية جيييدة«، فقد اجتازت 

النظريييات املعرفييية أيضا اختبار تقديم عالج فعال للقلق. وكام ناقشيينا سييابقا يف 

الفصل السييادس )انظر: جزء التدخالت اإلكلينيكية(، تبدو التدخالت املعرفية ذات 

قيميية يف عالج كل من القلييق املؤرق، ولكن األقل حدة »القلييق دون اإلكلينييك«، 

وكذلك يف عالج االضطرابات الطبية النفسية األكرث خطورة.

وإذا قمنييا بالبدء يف فكرة بسيييطة مفادها أن القلق ما هييو إال تفكر خاطئ، 

إذن فالتدخالت التي تصحح هذا الخطأ ينبغي أن تعمل عىل التخفيف من الحالة. 
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وقد سييعت العالجييات املعرفية الرائييدة، التي قدمها كل من ألييربت إليس وآرون 

بييك، إىل القيام بذلك. كام ميكن تحقيق بعض التقدم بكل بسيياطة من خالل إجراء 

محادثة مع املريض. فاملعالجون املعرفيون يسييعون إىل تحديد املعتقدات الخاطئة 

للمريض والعمل عىل تغيرها. وكثرا ما يقوم املعالجون بدمج هذا الشكل الخالص 

من العالج املعريف مع األسيياليب السييلوكية )»العالجات املعرفية السييلوكية«()٭(، 

عىل سييبيل املثال »التجارب« التي يجري من خاللها تعريض الشييخص إىل مواقف 

مخيفيية، وذلك ملسيياعدته عىل تعلم أخطاء تفكره. واألهييم أن تلك املجموعة من 

أساليب العالج ليست مجرد حوار ودي حول املتاعب التي يعانيها املريض نقوم به 

ونحن جالسييون بجوار املدفأة، بل إننا نستمد تلك التدخالت من النظرية النفسية 

املعرفية الرصيحة الضطرابات محييددة )Wells, 2000(. وباإلضافة إىل ذلك، هناك 

مجموعات مختلفة من املعتقدات املختلة وظيفيا والعمليات التي ميكن من خاللها 

تحديييد كل اضطراب رئييس )عىل سييبيل املثال: القلق املعمييم، والهلع، اضطراب 

ضغييوط ما بعد الصدميية(، بحيث ميكن أن يجييري تصميم الربنامييج العالجي مبا 

يناسييب حالة املريض النوعية، كام كان هناك العديييد من املراجعات ملدى فاعلية 

العالجات املعرفية والعالجات املعرفية- السييلوكية. وقد ناقشييت مجموعة حديثة 

 ،)Stewart & Chambless, 2009( من املراجعات املامرسييات اإلكلينيكية الفعلية

وخلصييت إىل أن تلك العالجييات ومثيالتها تؤدي إىل حدوث تحسيين كبر، لكن يف 

حدود صارمة باملعنى اإلحصايئ. أما بالنسبة إىل معظم اضطرابات القلق، فإن العالج 

يساعد عىل تحسني األعراض مبقدار 1 انحراف معياري يف مقابل الربع من االنحراف 

)٭( العالج السييلويك: هو أسييلوب عالجي يستخدم مبادئ عملية التعلم وقوانينها ونظرياتها، ويطبقها تطبيقا عمليا 

إلحداث تغيرات يف سييلوك األفراد للتغلب عىل بعض املشييكالت السييلوكية التي تواجههم. وذلك بتعديل سييلوكهم 

غر السييوي املتمثل يف األعراض املرضية التي يعانونها، وتنمية سييلوكهم اإلرادي السييوي. أما العالج املعريف السلويك، 

فيهدف إىل محاولة دمج األسيياليب التي ثبتت فاعليتها يف العالج السييلويك مع الجوانييب املعرفية للحاالت املرضية. 

هذا باإلضافة إىل اهتامم العالج املعريف بالجانب الوجداين للمريض وبالسياق االجتامعي املحيط به من أجل إحداث 

التغيرات املنشييودة يف سييلوكه. ويتضمن العالج املعريف السلويك – كام ورد يف سلسلة تشخيص االضطرابات النفسية 

ملكتب اإلمناء االجتامعي يف الكويت- تغير السييلوك من خييالل عدة مراحل، األوىل: تدريب الفرد ليك يكون مالحظا 

جيدا لسييلوكه، ومسيياعدته عىل تحديد مشييكالته يف ضوء النظر إليها عىل أنها قابلة للحل: أي حث الفرد وتشجيعه 

عىل اكتشاف ذاته ومراقبتها. والثانية: تجري فيها مساعدة الفرد عىل إحداث التغير املعريف واالنفعايل والسلويك. أما 

املرحلة الثالثة، فرتكز عىل تعزيز التغيرات التي جرى إحداثها يف سلوك الفرد وتعميمها عىل سياقات أخرى، وتجنب 

حدوث االنتكاس. ]املرتجامن[.
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املعياري نتيجة تلقي العالجات الوهمية. وقد أوشكت هذه العالجات عىل تحقيق 

تحسيين مذهل ملرىض اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة )حيث تعدت 2.5 انحراف 

معييياري(. وهنا نسييتطيع القول إن تأثر العالجات املعرفييية يصمد عىل مر الزمن 

)Butler, Chapman, Forman & Beck, 2006(، عييىل الرغييم من أن عددا قليال 

من الدراسات هو الذي أقر فرتات زمنية تتعدى اثني عرش شهرا، ومن ثم فإن أعامل 

العالج املعريف متتد إىل فرتات زمنية طويلة.

وكام رأينا خالل الفصل السييابق )انظر: الفصل السادس، التدخالت اإلكلينيكية: 

التدخالت املوجهة معرفيا(، فإن التدخالت املعرفية للقلق املعتدل نسييبيا، أو القلق 

دون اإلكلينييك، تكون فعالة أيضا. وقد نحتاج يف بعض األحيان إىل استعادة منظور 

يتعلق باملشكالت التي نواجهها، وإيجاد إسرتاتيجيات فعالة لحسن التعامل مع تلك 

املشكالت. وقد رأينا أن األساليب املوجهة لالنفعال التي يجري توظيفها للتغلب عىل 

أعييراض القلق رمبا تكون ذات قيمة أيضييا. ويف الحقيقة، فإنه ليس هناك رصاع مع 

املنظور املعريف. وعىل الرغم من ذلك، فإن إدارة القلق وغرها من إجراءات تخفيف 

الضغوط النفسية تهدف إىل تدريب األشخاص عىل تنظيم قلقهم يف الحياة الواقعية. 

وهذا هو اإلجراء املحدد )عىل سبيل املثال: التدريب عىل اسرتخاء العضالت والخيال 

اإليجييايب( الذي يجييري اتباعه ليحقق الضبط املعريف للعمليييات التي تنظم عملية 

التعامل مع القلق.

نحو علم معريف للقلق 
سييبقت مناقشة أن النظريات املعرفية للقلق تقدم »نظرية مقننة«، وهو ما 

يعني إعالم جميع فروع البحث التي تهتم بالقلق بذلك. فكلمة »مقنن« ال تعني 

»شييامل« – وسييوف نناقش األصوات املعارضة يف الجزء التييايل. كام ميكننا أيضا 

أن نتعييدى مناذج معالجة املعلومييات املقننة من خالل تطوير مدى أبعد للعلم 

املعريف للقلق، وهييو مرشوع يبرش مبجموعة من االتجاهييات الواعدة لألبحاث 

املسييتقبلية. وسييوف نناقش يف هذا الجزء ماذا نعني بالعلييوم املعرفية، وكيف 

يكييون الباحثون قادرين عىل متديد نطاق منيياذج القلق املقننة لتحقيق الفائدة 

املرجوة منها.
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وُيعنييى »العلم املعريف« بالدراسييات متعددة التخصصات التييي تهتم بكيفية 

معالجة أنساق الذكاء، باملعنى الواسع، للمعلومات، وذلك حتى ميكن تحقيق نتائج 

مفيييدة، فهي ال تقوم بتغطية علم النفس املعريف فقط، بل تشييمل مجاالت أخرى 

منها علوم الحاسييب اآليل واللغويات والفلسييفة والعلييوم العصبية، كام قد يدرس 

العلامء املعرفيون األنظمة الصناعية والنامذج الحيوانية فضال عن دراسييات البرش. 

ورمبا نسييتطيع أن نحصل عييىل معرفة أعمق بالقلق البييرشي يف حالة ما إذا نظرنا 

بصورة عامة إىل مبادئ املعالجة واالستجابة ملصادر التهديد.

 وتعرتف العلوم املعرفية بأن »املعرفة« تتطلب مستويات مختلفة من التفسر. 

ويفرتض الفييرض ثيياليث األبعيياد )Dawson, 1998; Pylyshyn, 1999(، أن هناك 

ثييالث طرق متكاملة نسييتطيع من خاللها فهييم عملية معالجة املعلومات، سييواء 

كانت اصطناعية أو طبيعية، حيث يشيير املسييتوى األدىن لألجهزة الجسييدية، التي 

قييد تكون خاليا عصبييية أو رقائق من السيييليكون. كام أن النظريييات البيولوجية 

التي تربط بني أنظمة محددة يف املخ والقل، قد نوقشييت يف الفصل الثالث )انظر: 

املنظورات البيولوجييية: املنظورات العصبية الوظيفية(، والتييي يجري التعبر عنها 

عند هذا املسييتوى. واملستوى التايل هو تفسر »الربمجة«، التي تشر إىل الحسابات 

»الواقعييية« مثل خطوط األكواد يف برنامج الحاسييوب، حيث تفرتض معظم العلوم 

النفسييية املعرفية للقلق )عىل سييبيل املثال: الفصل الخامس، املنظورات النظرية: 

منيياذج معالجة املعلومات( أن القلق يرتبط بخطوات يف »الربامج العقلية« لتشييفر 

وتحليل مدخالت املثر، عىل سييبيل املثال الوظائف الفرعية التي تقيم كيفية إثارة 

مصييادر التهديد لنا. وأعىل مسييتوى هو »املعرفة«، الذي يشيير إىل األهداف عالية 

املستوى للفرد ومعتقداته حول كيفية تحقيق تلك األهداف. عىل سبيل املثال: نجد 

أن الشييخص القلق يضع األولوية القصوى لتجنييب كل ما يتصور أنه مصدر تهديد 

بالنسبة إليه، فضال عن املعتقدات التي قد تكون عرضة للهجوم. وهذا املستوى من 

التحليييل غالبا ما يكون مميزا ويوضييع يف االعتبار إكلينيكيا عند التعامل مع القلق، 

فضال عن النامذج املعرفية- االجتامعية.

وكام ذكرنا سييابقا، فإن النظريات املعرفية القياسييية التي يجري التعبر عنها 

يف املتوسييط هي مسييتويات الربمجة القامئة عىل مناذج معالجة املعلومات التي 
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تتصل بعمليييات االنتباه والذاكرة وما إىل ذلك، كام أن وجود منهج علمي معريف 

محدد سيييكون عامال مسيياعدا عىل وضع مناذج من هذا النوع. كام أن كثرا من 

األعامل األوىل التي ركزت عىل مناذج املعالجة أشييارت إىل آثار القلق عىل أسييس 

محددة واسييعة النطاق مثل مصادر االنتباه. كام ميكيين تحقيق مزيد من الدقة 

من خالل تطوير عملية تنشيييط املعالجة التفصيلية التي ميكن أن يجري متثيلها 

من خالل برامج الحاسييوب ومناذج املسيياندة التي تزيد نسبة الدقة. عىل سبيل 

املثال، ميكن أن تجري محاكاة عملية التقييم من خالل تطوير مستويات متعددة 

 Scherer,( ومتداخلة من املعالجة، التي ميكن أن تنشأ منها الخربة الذاتية للقلق

2009(. وهنا ميز شييرر يف منييوذج األمناط املركبة بني مسييتويات املعالجة التي 

تتصل مبا ييل ذكره: أ- املستوى األدىن من أمناط املامثلة )عىل سبيل املثال: كشف 

العناكييب(، ب- معالجة املخططات الالشييعورية )عىل سييبيل املثييال: الهاديات 

االجتامعييية املتعلميية جيدا(، ج- املعالجة املرتابطة املوجهة معرفيا )عىل سييبيل 

املثال: الهاديات السياقية(، د- التفكر الشعوري البناء )عىل سبيل املثال: التحليل 

العميق ملصدر التهديد(.

كام أن هنيياك إطارا لعملية تطوير »الذكاء االصطناعييي« للقلق. تخيل أنه قد 

جرى تصميم أجهزة اإلنسييان اآليل الذاتية يف املسييتقبل لتنفيذ املهام الصعبة، مثل 

عملية استكشاف سطح كوكب املريخ، والتحكم يف حركة املرور، والعمليات األمنية. 

مثل هذا »اإلنسييان اآليل« يحتاج إىل »القلق« باملعنييى الوظيفي حتى يكون قادرا 

عىل توقع وجود تهديدات لسييالمته الجسييدية أو كفاءته ليك يكون قادرا عىل أداء 

املهام املنوطة به. )إننا ال نقر بأن اإلنسييان اآليل سييتكون لديه خربة االنفعال أو أن 

لديه أي خربة شييعورية(، حيث سيييحتاج مصممو اإلنسييان اآليل إىل تضمني عملية 

الربمجة التي تكشف وتحلل ما قد يواجهه من تهديدات مع إمكانية تعديل سلوكه 

وفقا لذلك. وأحد التحديات التي تواجه عملية التصميم تحقيق التوازن بني أهداف 

الحفاظ عىل الذات والغرض األسايس الذي جرى تصنيع اإلنسان اآليل من أجله. كام 

ينبغي تحديد ماهية املسييتوى املقبول من املخاطر بالنسبة إىل اإلنسان اآليل الذي 

يستكشييف كوكب املريخ يف حالة ما إذا كان هناك أي منها، فلو شعر اإلنسان اآليل 

بالقليل من القلق فقط لدفع بنفسييه نحو الهاوية، وإذا تعرض إىل القلق الشييديد 
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فقييد ُيصاب بالشييلل الذي يجعله يتقاعس عن العمييل. وباملثل مع البرش، نجد أن 

أجهزة اإلنسان اآليل سوف تحتاج يف املستقبل إىل تحقيق التوازن يف ما يصيبهم من 

قلق يف مقابل أي أشكال أخرى من الدافعية.

كام قد يكون مصممو اإلنسييان اآليل قادرين عييىل التعلم من الدوائر العصبية 

البيولوجييية للقلق البرشي بهدف إيجاد الحييل األمثل لرصاعات الدافعية. والعكس 

بالعكس، فقد تقييدم االختبارات التي تجرى عىل األجهييزة الصناعية اختبارا صارما 

لكل النظريات التي تتعلق بالقلق البرشي، ورمبا نجد أن بعض مناذجنا النفسية قد 

تفشييل يف العمل بشكل جيد حني ُتطبق عىل أحد األجهزة الفيزيائية أو التكوينات 

ذاتية النشاط.

وقييد تتجيياوز نظرة العلم املعريف األشييمل نطاقا مناذج معالجيية املعلومات يف 

محاولة لتوسيييع أفقنا العقيل حني نبحث يف مجال القلييق حيث إن اإلطار العميل 

ثاليث املسييتوى يفرتض أن التفسرات العصبية واملعرفية للقلق ستكون إضافة جيدة 

للفهييم النفيس املعييريف التقليدي له. أوال: ميكننا أن نستكشييف األسيياس العصبي 

ألنظمة معالجة املعلومات التي تتصل بالقلق، مثل االنتباه االنتقايئ. ثانيا: نستطيع 

أن نطور نظريات عىل املسييتوى املعريف ميكنها تفسيير الجوانب املتعلقة بالدافعية 

والتنظيم الذايت للقلق.

علم األعصاب املعريف
لقد أدت النظريات البيولوجية النفسييية للقلق دورا رئيسيييا يف هذا املجال 

)انظر: الفصل الثالث: املنظييورات البيولوجية(. وقد كان أكرث املؤرشات املبارشة 

االرتباط بني حالة القلق واالسييتثارات الالإرادية التييي تؤدي إىل وجود األعراض 

الجسدية املألوفة للقلق، مثل تسارع رضبات القلب وتعرق راحة اليد. وقد أثبت 

املنحييى البيولوجي أيضا قيمته من خالل إثبات آثييار الجينات عىل ارتقاء حالة 

القلق )الفصل الرابع: الوراثة والبيئة: الجينات الجزيئية: الحمض النووي للقلق( 

وأيضييا معرفة مدى فاعلييية العالج الدوايئ للقلق )الفصل السييادس، التدخالت 

اإلكلينيكييية: العالج الدوايئ(. ومع ذلك فكام رأينا، فييإن محاولة تحليل العالقة 

السببية بني االستثارة الفسيولوجية وانفعال القلق تعد عملية صعبة. ويف الواقع، 
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فييإن تلك املشييكلة تعد تقليدية بالنسييبة إىل علم نفس االنفعييال. وأحد اآلراء 

الذي أرشنا إليه يف فصل سييابق هو أن علم وظائف األعضاء ذو أهمية أساسييية 

وتأيت املعرفة يف املرتبة الثانية. وبدال من ذلك، فقد يكون من األمور األكرث إفادة 

أن نركييز عىل كيفية تناول وظائف مناطق محددة باملخ يف البيئات التي تتسييم 

بوجود تهديد، عنها يف حاالت االستثارة العامة.

كام أن القلق يرتبط بعملية تنشيط كل من دوائر الجهاز الطريف تحت القرشة، 

وهييي املواقع التي عادة ما ترتبط باالنفعييال، والدافعية، ودوائر القرشة )عىل نحو 

تقليدي، املعرفة عىل املسييتوى األعىل(، وبالتايل فإنه ليس هناك مكان واحد يف املخ 

نسييتطيع القول بأنه »مركييز القلق«، وبدال من ذلك فإن القلق يعترب ملكية تنشييأ 

ميين خالل التفاعييل بني عدة دوائر. وكام رأينا سييابقا )الفصييل الثالث: املنظورات 

البيولوجييية: املنظييورات العصبية الوظيفييية البيولوجية(، فإن األسيياليب الحديثة 

لتصوييير املخ مثل التصوييير الوظيفي بالرنني املغناطييييس، ميكننا من الوقوف عىل 

االرتباطات بني القلق وتنشيييط مناطق نوعية محددة باملخ، بينام يؤدي الشييخص 

مهمة ذات صلة مثل رؤيته صورا تتعلق مبصدر التهديد.

قد يشيير علييم نفس معرض تقليييدي إىل أن مثييل تلك األدلة ُتَعيينينّ مواضيع 

دوائيير معالجة املعلومات يف مناطق محددة باملييخ، غر أنها ال تخربنا بكيف تعالج 

املعلومات حتى ميكن بناء متثيل عقيل وتوجيه االسييتجابة. كام أن العلوم العصبية 

املعرفييية تواجه هذا االعرتاض من خالل السييعي إىل تكوين مناذج تفصيلية بهدف 

محاكاة كيفية عمل دوائر املخ، وذلك لدعم عملية معالجة املعلومات »االفرتاضية«، 

وهذا املنحى حقق بالفعل قدرا من الفهم املستنر لتحيز االنتباه يف القلق.

ومن األمثلة عىل ذلك، إحدى النظريات الرئيسييية املهتميية باالنتباه يف العلوم 

 .)Posner & DiGrolamo,1998( العصبية املعرفييية والتي قدمها مايكل بوسيير

وباختصار، فإنه قد حدد ثالث شبكات عصبية تساند التوجه حيال املثرات املوجودة 

يف املكان والتحكييم التنفيذي لالنتباه، واملحافظة عىل حالة التأهب والحذر. وهذه 

الشييبكات الثالث ميكن رسييمها بيانيا داخل املخ، وذلك باستخدام أساليب التصوير 

الوظيفي بالرنني املغناطييس، وأسيياليب أخرى. وميكن لكل شييبكة أن تنقسييم إىل 

أنظمة فرعية. فعىل سبيل املثال، تحويل تركيز االنتباه بني أماكن مختلفة يف املجال 
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البييرصي يتطلييب تحرر االنتباه من املييكان الذي جرى االهتامم بييه يف البداية، ثم 

االنتقييال إىل موقع مكاين جديد، وبعييد ذلك يجري الرتكيز عىل املوقع الجديد. وقد 

أظهييرت الدراسييات التجريبييية  )Derryberry & Reed, 2002(أن القلق يرتبط 

بعملييية التحرر من األماكيين املرتبطة مبصادر التهديد عييىل وجه الخصوص، حيث 

يغلييق االنتباه عىل مصدر التهديد، وبالتايل يكون من الصعب »الفصل« أو التحرر. 

وكام ناقشيينا سييابقا من خالل الفصل الخامس )املنظورات النظرية: نظرية التحكم 

يف االنتبيياه(، فإن القلق يتصل بعملية التوجه التنفيذي، كام أننا نسييتطيع أيضا أن 

 .)Eysenck et al., 2007( نضيق نطاق العالقة لوظيفة تنفيذية محددة مثل الكف

وبالتييايل، فإن النامذج التي يقدمها علم األعصاب املعريف تعطينا القدرة عىل الفهم 

بشييكل أكرث تفصيال لكل من األنظمة املحددة ملعالجيية املعلومات وأنظمة العقل 

التي يغذيها وجود القلق.

كييام ميكننا أن نأخذ تلك النامذج كخطوة إضافية أخرى من خالل تطوير مناذج 

الشييبكات العصبييية أو الرتابطية للقلييق ومعالجة املعلومات. وتلييك هي النامذج 

التي تعد األقرب شييبها بالوظائف العصبية الفعلية عن النامذج النفسييية املعرفية 

التقليدييية، حيث يجري التحكم يف عملية املعالجة من خالل التنشيييط، والذي قد 

ينترش بني الوحدات أو العقد ذات الصلة يف الشييبكة العصبية، فتحسب كل وحدة 

نتيجة التنشيييط من خالل مدخالت التنشيط املتعددة التي تتلقاها وفقا ملجموعة 

ثابتة ميين القواعد الرياضية املحييددة، كام أن دمج املدخييالت يف الخلية العصبية 

يحدد معدل تنشيييطها. حيث يجري التحكم يف عملية املعالجة بشكل ضمني بدال 

من أن يكون ذلك بشييكل رصيح، كنتيجة للتفاعييالت بني الوحدات املختلفة والتي 

تحكمها قواعد رياضية بسيييطة تتحكم يف مسييتويات التنشيط، كام أن هناك بعض 

النييامذج األكييرث تقدما والتي قد تفييرض وجود وحدات بنائية تتألف من شييبكات 

فرعية مختلفة مبا يتفق مع الدالئل النفسية العصبية. كام أن تلك النامذج قد ُتظهر 

أيضييا عملية التعلم من التغذية الرجعية لييألداء، من خالل القيام بتطبيق عمليات 

حسييابية لوغاريتمية بسيطة عىل الشييبكة األصلية التي ترتابط وحداتها فيام بينها 

بشكل عشييوايئ. إضافة إىل كونها واضحة، وقادرة عىل التعلم، ومقبولة بالنسبة إىل 

علييم النفس العصبي، نجييد أن النامذج الرتابطية بها بعض امليييزات بالغة اإلتقان، 
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وميكنهييا أن تعمل من خالل التمثيييل التدريجي، أي تلك التي تكون غامضة أو غر 

مكتملة، عىل النحو الذي يفعله الناس غالبا. وباإلضافة إىل ذلك، فإنهم يسييتطيعون 

أن يظهروا بعض الخصائص الناشئة التي قد تظهر بشكل عفوي بعيدا عن الخصائص 

الدينامية للشبكة.

وقد قدم ماتيوس وهاريل )1996( عرضا مبكرا لكيفية تطبيق مثل تلك النامذج 

عىل القلق وتحيز االنتباه يف دراسيية مامثلة ُتَسييمى دراسة سرتوب لالنفعال. ووفقا 

ملا جرى وصفه يف الفصل الخامس )املنظورات النظرية: مناذج معالجة املعلومات(، 

نجد أن األشخاص القلقني يتسمون بالبطء يف تسمية ألوان الحرب للكلامت التي متثل 

تهديدا بالنسييبة إليهم، مع اإلشييارة إىل وجود تحيز يف االنتباه االنتقايئ تجاه مصدر 

التهديييد. وقد اسييتعار ماتيوس وهاريل منوذجا »قامئا« هو اختبار سييرتوب املقنن، 

وجرى تطويره ليحايك اختبار االنفعال لسرتوب. فقد كان لدى الباحثني القدرة عىل 

استخدام النموذج بهدف املقارنة بني آليات التحيز املختلفة يف القلق. وقد اختصت 

النسخة األوىل مبحاكاة التعرض املتكرر ملصدر التهديد )كام قد يحدث خالل صدمة 

عاىن منها الشييخص خالل فرتة طفولته(. ومتثل النسييخة الثانية الحساسية الفطرية 

تجاه مصييدر التهديد )احتاملية التحكم فيه من خالل الجينات(. وكانت النسييخة 

الثالثيية تحايك التمييز اإلسييرتاتيجي يف االهتامم مبصييدر التهديد. وهذا ما يتفق مع 

منييوذج الوظيفة التنفيذية ذات املرجعييية الذاتية للقلق الذي جرى وصفه بالفصل 

الخامييس )املنظورات النظرية: نظرية التنظيم الييذايت للقلق(، حيث قدمت اآللية 

إسرتاتيجية أقرب مطابقة للبيانات اإلمربيقية الواقعية عىل اختبار سرتوب لالنفعال 

واملهام املتصلة به.

وقد كانت نتائج األبحاث التي أجراها ماتيوس وهاريل )1996( مثرة لالهتامم 

ولكنها ليست حاسييمة. فقد كانت الشبكة التي استخدماها غر مامثلة للشبكات 

العصبية الحقيقية، حيث قدمت الدراسة عرضا للمنحى املستخدم بشكل أكرث من 

كونهييا محاكاة تفصيلية. ومع ذلك فإن األبحاث املسييتقبلية سييوف تقوم بتطوير 

مزيييد من املحيياكاة الدقيقة لتحيز االنتباه، وذلك باسييتخدام مناذج تخربنا مبارشة 

ر سييايغل  مبزيييد من الفهم مبا يسييتند إليه علم األعصاب. عىل سييبيل املثال: طونّ

وهاسييليمو )2002( منوذج محاكاة الجرتار االكتئيياب )مامثل لالنزعاج( يقوم عىل 
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أسيياس املعرفة بكيفية التنشيط العصبي، والذي ميكن »إعادة تدويره« بني مناطق 

الجهيياز الطريف وقرشة املييخ، وذلك بهدف املحافظة عىل الوعي باألفكار السييلبية 

لفرتة زمنية طويلة.

وحيييث إن الرابطيية قد أصبحييت معلومة بشييكل متزايد من خييالل العلوم 

العصبية، فيمكننا أن نتوقع بشكل متزايد وجود دمج بني مناذج معالجة املعلومات 

والنييامذج العصبية. وهكذا نسييتطيع نوعا ما أن نحدد بشييكل دقيق كيفية خلق 

التحيز يف القلق. وعىل األقل فيام يتعلق باالنتباه واتخاذ القرارات، فإن تلك النامذج 

تقييوم عىل األرجح بالتأكيد عىل القييرشة الدماغية بدال من الدوائر تحت القرشية. 

وباإلضافيية إىل ذلك فهناك احتييامالت جيدة لنمذجة تحكم القييرشة الدماغية يف 

القلق املتولد يف الدوائر العصبية تحت القرشية )عىل سييبيل املثال: دوائر اللوزة(، 

كام جرت مناقشييته سييابقا يف الفصل الثالث )املنظييورات البيولوجية: املنظورات 

الوظيفية العصبية البيولوجية(.

القلق واملعرفة الذاتية
تصف النظريييات التقليدية ملعالجة املعلومات القلق بأنه عملية خطية. حيث 

تعد األحداث سييببا لتقييم مصييدر التهديدات، والتي تكون بدورها سييببا يف إثارة 

القلييق، وهو ما يؤثر بدوره يف االنتباه والعمليات األخرى التي تتحكم يف السييلوك. 

وكام يبدو، فإن آلية القلق ما هي إال نتيجة ثانوية لعملية معالجة املعلومات. ورمبا 

نستطيع بدال من ذلك أن ننظر إىل القلق تقريبا كنوع من االختيار أو أنه يتأثر عىل 

األقل بأهداف الشخص. وهناك مناسبات يبدو فيها الجانب اإلرادي للقلق معقوال. 

فلتتخيل أنك قد أصبت بصداع شديد سبب إزعاجك لبعض الوقت. رمبا تجد نفسك 

تفكر يف االختيار بني بديلني: هل سييوف تنتظر حتى يتالىش من نفسه، أم ستعالجه 

باعتباره حالة طبية خطرة مع السعي إىل طلب النصيحة الطبية؟ سوف يبدو قرارك 

»مبا إذا كنت ستشييعر بالقلق« هنا تحت سيطرتك جزئيا. ففي حالة ما إذا واجهت 

أسييبوعا مزدحام ومل يكن لديك الوقت الكايف للذهيياب إىل الطبيب، يف تلك الحالة 

سييوف تختار أن تتجاهل األعراض. وعىل العكس من ذلك يف حالة ما إذا تويف أحد 

أصدقائك بسبب ورم يف املخ، يف تلك الحالة سوف متيل إىل الذهاب إىل الطبيب.
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ومثل هذا املجال الذي يجري فيه التحكم يف القلق، ميكن أن ُينظر إليه كمسألة 

تتعلق بعملية التعامل - التجنب يف مقابل الرتكيز عىل املهمة كام يف املثال السييابق 

ذكره. والنقطة الجوهرية هييي أن التحكم اإلرادي يف عملية التعامل يعطينا درجة 

من التحكم يف القلق إىل حد ما. ونظرا إىل أن القلق غالبا ما يرتبط بالشك وباألحداث 

املسييتقبلية، فإن إمكانية التحكم فيه تكون قامئة بشييكل خاص. وعىل النقيض من 

ذلييك، نرى أنه عادة ما تحدث اسييتثارة الخوف من التعييرض ملوقف مادي فوري، 

ولذلك فإنه يكون أقل مرونة. فالقدرة عىل تنظيم القلق تتناقض مع رؤية آلية تولد 

القلق الذي تقدمه نظرية التقييم البسيط. ويف الفصل السادس )التعامل مع القلق( 

ميكننا القول إنه من الصعب أن نقرر أيا من إسرتاتيجيات التعامل تعد األكرث فاعلية. 

وباملثل، فإننا ال نسييتطيع القول بشييكل عام إنه من األفضل تجنب خربة القلق أو 

املرور بها. ويف بعض األحيان يكون الشعور بالقلق هو بكل بساطة مصدرا لتشتيت 

ذهننا عن أهدافنا، ويف مناسبات أخرى قد يكون القلق مصدر دافعية. فرمبا ينبغي 

عىل األشييخاص التوجه إىل الطبيب يف حالة ما إذا اسييتمروا يف املعاناة من األعراض، 

وذلك قبل أن يكون الوقت متأخرا جدا عىل العالج.

كييام يعييد التحقق من كيفية تنظيييم تلك االنفعاالت تحديا لسييببني. أوال: أنه 

ميين الصعب مالحظة أو قييياس العمليات الداخلية املتضمنيية، ونظرا إىل ذلك فال 

ميكيين االعتامد عىل االسييتبطان كمصدر لألدليية ألنه غر ثابت. ثانيييا: ُيظهر الناس 

مقييدارا هائال ميين املرونة وحتى االبتكار خالل اسييتخدامهم إسييرتاتيجيات تنظيم 

االنفعييال. وقد أظهرت الدراسييات التي اهتمت بتنظيم االنفعييال )باملعنى العام( 

أن هذه اإلسييرتاتيجيات تشمل تلك التي تركز عىل اإلسرتاتيجيات املعرفية الداخلية 

)»االهتييامم« مبييزاج املرء(، وكذلييك التي تركز خارجيييا عىل النشيياطات الرتفيهية 

واالجتامعية، واإلسييرتاتيجيات التي تركز بشكل مبارش عىل الخربات االنفعالية مثل 

.)Thayer, 1996(رشب الكحول

ومييع ذلييك، فإنه من املتوقييع وضع خطوط واعييدة من البحييوث التي ميكن 

تطويرها يف املستقبل. ومن بني املناحي – ذات التوجه اإلكلينييك– ذلك الذي يهدف 

إىل اختبار وفحص ما وراء املعرفة وإسرتاتيجيات التحكم يف التفكر. وكام الحظنا يف 

الفصل السييادس )القلق الطبيعي مقابل القلق املريض، التصورات النظرية للقلق(، 
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فمرىض القلق املعمم يشييعرون باالضطراب بسييبب أشييكال انزعاجهم، ولكنهم يف 

الوقت نفسييه يكونون أيضييا مدفوعني من معتقداتهم بييأن االنزعاج ذو فاعلية يف 

عملية حل املشكالت. والعالجات التي تتحدى وجود خلل وظيفي فيام وراء املعرفة 

وتصقل الفرد مبهارات االنتباه من أجل تنظيم تلك االنزعاجات تكون فعالة يف عالج 

 .)Wells et al., 2010( القلق

ونجييد أن مجال ما وراء املعرفة من املمكن أن يسيياهم يف تنظيم، ليس فقط 

الخربات املرتبطة بعملية القلق، بل ميتد أيضا إىل جعل الشخص يستطيع االستفادة 

من القلق بشييكل وظيفي، وذلك لتدعيم الهدف الشييخيص. وكام ناقشنا سابقا يف 

الفصييل الخامس )القلق واألداء املعييريف(، نجد أن هناك بعضا من الرياضيني يرون 

القلييق حالة مفيدة ألنها تعد ميين وجهة نظرهم عامال دافعيا لتحقيق ذروة األداء 

)Hanin, 2007(. وإذا كان الرياضيون قادرين عىل تفسر قلقهم كعالمة عىل أنهم 

متحمسون ومستعدون لألداء، فإننا نجد أن ما وراء املعرفة قد يسهل األداء فعليا. 

وعىل العكس من ذلك، فإن فهم القلق عىل أنه يحدث تعطال وشيييكا يف األداء قد 

يؤدي إىل الشييعور بالضيق نتيجة الضغوط. كام أن هناك أمثلة أخرى توضح كيف 

أن علييم ما وراء املعرفة املتصل بالقلق قد يكون ضييارا مثل أبحاث قلق االختبار. 

وعىل سييبيل املثال، هناك بعض الطالب تعرضوا إلعاقة ذاتية نتيجة لقلق االختبار، 

 .)Zeidner, 1998(استخدموا قلقهم كعذر لعدم التقدم لاللتحاق بالدراسة

ورمبا أمكننا النظر إىل التحكم اإلرادي الفعال وعملية تنظيم القلق كشييكل من 

الييذكاء الوجييداين )Zeidner, Matthews, & Roberts, 2009(. فالذكاء الوجداين 

هييو مفهوم عريض ويبييدو يف بعض األحيان ناقصا، ولكن أحييد جوانبه هو فاعلية 

تنظيييم املزاج. فمن أهم عالمات الذكاء الوجداين إدراك الفرد أنه قلق، وقدرته عىل 

التفكر بوضييوح يف مصادر القلق، مع القدرة عىل تنظيم الحالة املزاجية بالشييكل 

املطلييوب ألداء بعض املهام )cf., Salovey et al., 1995(. كام رأى ماير وسييالفوي 

وكاروسييو )2000( أيضا أن عملية اسييتيعاب االنفعال يف التفكر تعد أحد جوانب 

الييذكاء الوجداين. كام يجعلنييا قادرين عىل رؤية قلقنا بطريقيية بناءة مثل أن نراه 

كدافع أو محفز يف املجال الريايض، عىل سييبيل املثال، فقد يقع تحت هذا املسمى 

الذي نطلق عليه الذكاء الوجداين.
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التحديات التي تواجه النظرية املعرفية
رأينا يف الباب السييابق كيف أن وجود منظورات أكرث شموال يف العلوم املعرفية 

قد يكون مفيدا يف توسيييع نطاق »النظريات املقننة ملعالجة املعلومات بالنسبة إىل 

القلق«، ومنها النظرية التي وضعها كل من سييبيلبرغر )1966( وسارسون )1995( 

وأيزنييك )1997(. ومع ذلك، فإن هناك بعييض التحديات الجذرية للنموذج املعريف، 

وهي التي سوف نبحث فيها الحقا. ورمبا تكون هناك اعرتاضات من مصادر مختلفة 

نوعييا ما ميين قبل كل من علامء النفييس البيولوجيني والباحثييني العاملني يف مجال 

الالشعور وأيضا علامء النفس االجتامعيني. ومقصدنا هنا بسيط وهو تقديم الصفات 

املميزة للطرق البديلة التي ُتسييتخدم من أجل فهم القلييق، وأيضا الطرق التي قد 

يجيب بها علامء النفس املعرفيون عن تلك القضايا. ونحن ال نهدف إىل اسييتعراض 

النقيياط الخالفية والجدلية بشييكل تفصييل يف مثل هذا الكتيياب التمهيدي، ولكن 

لتشجيع القراء عىل قراءة املزيد بأنفسهم.

تحديات القياس: ما الذي تفتقده االستبيانات؟
 Spielberger & Reheiser, :إن قبول استبيانات سييبيلبرغر )عىل سبيل املثال

2004( كمقاييس ذهبية للقلق قد يدفعنا إىل قبول النظرية املعرفية التي تصاحبها. 

ولكن ماذا لو كان اسييتبيان سييبيلبرغر قد ضللنا؟ وكام رأينا بالفعل، فإن النظريات 

النفسييية البيولوجية ترى أن مقاييس التقرير الذايت التي تندرج تحتها االستبيانات 

تعد انعكاسييا ضعيفا للعمليات العصبية األساسييية. كام ُيسييتمد تحٍد أكرث مبارشة 

من املوجة الجديدة التي ُتسييمى مقاييس »القلق الضمني« التي ناقشييناها سابقا 

يف الفصل الثاين )املقاييس السييلوكية للقلق(. فاالختبارات السلوكية ميكنها الكشف 

عيين وجود فروق فردية يف القلق، والتي يصعب الوصول إليها من خالل الشييعور، 

وعالوة عىل ذلك، فإن مقاييس القلق الضمنية ترتبط بشييكل متوسط مع مقاييس 

 )Stieger, Gritz, & Burger, 2010( ،االستبيان الرصيحة التقليدية. وعىل كل حال

فييإن تلييك النتائج قد تقودنا يف اتجاه موقف فرويييد تقريبا، والذي يذهب فيه إىل 

أن القلق الرصيح هو فقط مجرد جزء صغر يف فيض أكرب يتكون بشكل أسايس من 

العمليات الالشعورية.
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ونحيين نرى أن القضييية هي وجود أسيياليب عديدة للقياس أكييرث مام هو يف 

النظرية املعرفية. كام أنه من املهم القيام بالفصل بني املعرفة والشييعور. حيث إن 

مصطلح »املعرفة« قد يجعلنا نرتوى يف التفكر والتأمل يف الوعي الشييعوري، ولكن 

العمليات املعرفية قد توجد يف الالشييعور بقدر متسيياٍو. وتسييمح نظريات التقييم 

)سييكرر 2009( لبعض عمليييات التقييم بالعمل يف الالشييعور، لذلك فإنه من غر 

الغريب حقا أننا نستطيع الحصول عىل مقاييس ضمنية.

وما يتبقى للتحقق منه هو طبيعة القلق الضمني. وتكمن قوة مقاييس سييمة 

القلق التقليدية يف أنها تربط مجموعة متنوعة من جوانب خربة الشييخص بالقلق، 

وتشمل الجوانب املعرفية واالنفعالية والجسدية والسلوكية التي وصفناها يف الفصل 

األول. وكام يبدو فإن القلق الذي يقاس بواسييطة االستبيان يغطي مجاال واسعا من 

صورة الشخصية، ومقاييس القلق، وما ترتبط بها من سامت االنفعال السلبي ميكنها 

 Matthews,( من التنبؤ يف الواقع مبجموعة واسييعة من محييكات الحياة الحقيقية

Deary, & Whiteman, 2009(. وعييىل النقيض ميين ذلك، فإن املقاييس الضمنية 

أضيييق مجاال. ورمبييا متثل يف بعض الحاالت أكرث قليال من مجييرد اتجاه محدد. كام 

أنييه من غر الواضح ما إذا كانت املقاييييس الضمنية املختلفة متثل يف الواقع بعض 

العوامل األساسييية الشائعة عىل نطاق واسع )Bosson et al,2000( وفكرة أننا قد 

منتلك سييامت الشعورية للقلق موجودة بشكل مواٍز للشييخصية التقليدية، هي يف 

الواقييع يشء مثيير لالهتامم )ومتفق مع تفكر التحليل النفيييس(. ومع ذلك، هناك 

حاجة أكرب إىل مزيد من الدالئل بهدف إثبات تلك الفكرة.

التحديات الناتجة عن التجسيد: هل القلق حالة جسدية؟ 
طبقا ملا ناقشييته بالفعل، نجد أن النظريات املعرفية والعصبية للقلق تحتاج 

إىل أن يحدث بينها توافق. كام أن اسييتخدام مناهييج علم األعصاب املعريف التي 

تشييمل تصوير املخ والنمذجيية االرتباطية، يبرش مبحاولة دمييج هذين املتغرين 

النظريييني. ومع ذلييك، فإن العلوم العصبية قد تقدم أيضا قاعدة للتسيياؤل حول 

مدى صحة مناذج معالجة املعلومات. كام أن هناك اتجاها ناشييئا يف علم النفس 

يهتم برؤية املعرفة عىل أنها »تجسيييد«. فالتفكر ال يعتمد عىل متثيالت مجردة، 
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لكنييه بدال من ذلك يربط بشييكل مبارش بني اإلدراك الحيييس والفعل. وقد ميكن 

تجسيييد االنفعال من خالل وجود تكامل وثيق مع التغرات الجسييدية، أكرث مام 

تسمح به النظرية املعرفية التقليدية )Ziemke & Lowe, 2009(. فلتتخيل ذلك: 

مثييل وضع العقل يف جرة يف فيلييم خيال علمي تافه، فسييوف تتلقى معلومات 

حسييية، ولكن من دون وجود إشييارات داخلية )اسييتقبال داخيييل( عن حالتك 

الجسدية- فهل مازلت تشعر بالقلق؟

وتعييد أفضييل نظرية من هذا النوع هييي افرتاض داماسيييو )1994( للدالالت 

الجسييدية. حيث تفرتض تلك النظرية أن االنفعال يتزامن مع »الخرائط الجسدية« 

الكائنة يف مناطق معينة باملخ )عىل سييبيل املثال: القرشة الحسية الجسدية، وقرشة 

الفص الجبهي البطيني الوسييطي(. كام أن الدالالت الجسدية تأيت من خالل كل من 

الحالة الجسييدية الحالية، »كام لو« كانت إسييقاطات بشييأن األحداث املستقبلية. 

وميكيين النظر إىل االنفعال عىل أنه »مشيياعر داخلية« تعد أكييرث فاعلية يف توجيه 

عملية اتخاذ القرارات املركبة يف الحياة الواقعية عنها يف االستدالل املنظم. وقد أتت 

األدلة النظرية من الدراسييات التي جرت بشكل أسييايس عىل األفراد الذين يعانون 

عطبييا يف املناطييق التي تدعم الدالالت الجسييدية يف املخ. فمثل هؤالء األشييخاص 

يتخييذون قرارات ضعيفة يف املهام التي تتصل باملراهنيية، ومن املفرتض ذلك ألنهم 

يفتقرون إىل الدالالت الجسدية التي قد تشر إىل أن القيام باختيار ما قد يؤدي عىل 

األرجح إىل نتائج سلبية.

وال تهتم نظرية داماسيييو بالقلق بشييكل حرصي، ولكن هنيياك مبادئ عامة 

ينبغييي أن تطبييق. فالقلق ما هييو إال خربة ذاتية يجري من خاللهييا متثيل الحالة 

الجسييدية بشييكل متزامن يف املييخ، وعىل نحييو محتمل، فإنها قد تشييمل بعض 

املؤرشات املتعددة عىل وجود استثارة الإرادية مثل ارتفاع يف معدل رضبات القلب. 

حيث إن النظر إىل التقييم املعريف عىل أنه عملية تقييمية مسييتقلة ومنفصلة عن 

التغرات الجسدية يعد أمرا غر صائب. ويف الواقع، فإننا قد نتساءل عام إذا كانت 

املسييببات املعرفية ميكيين أن تكون منفصلة عن التأثييرات االنفعالية من عدمه. 

فاملعرفة واالنفعال قد يكونان تعبرات شييائعة للشبكات العقلية الضمنية نفسها 

.)Ziemke & Lowe, 2009(
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ومن أجل مواجهة هذا املوقييف، فقد بدأنا مبالحظة أن هناك تقليدا طويل 

املييدى يف أبحاث االنفعاالت التي تعنى بالدور املهم الذي تؤديه إشييارات ردود 

األفعييال الداخلية التي يولدها الجسييم يف االنفعال. ومع ذلييك فال يوجد دليل 

يشيير إىل أن تلك الدالالت الجسييدية تعد مصدر التأثر الوحيد يف االنفعال، كام 

أن هناك الكثر من البيانات التي تشيير إىل أن العمليات املعرفية التي ال يجري 

تجسيييدها بشييكل واضح تعد مهمة عىل األقل. وقد قدمييت نظريات التقييم 

املتعددة املسييتويات مثل نظرية شييرر )2009( وسييائل لدمييج العالمات من 

مجموعة من املصادر املختلفة بشييكل دينامي. ويف الواقع فإن القيمة الوظيفية 

للقلق قد تكييون مصدرا لدمج العالمات والدالالت ميين مصادر مختلفة نوعيا، 

والتي قد ال ميكن ربطها بعضها مع بعض بطريقة أخرى. وهناك مسييألة أخرى، 

هي أن الدليل عىل افرتاض وجود دالالت جسييدية يأيت بشييكل أسايس من خالل 

الدراسييات التي متت عىل كيفية اتخاذ القرار لييدى املرىض بتلف يف املخ، وذلك 

 .)Dunn, Dalgleish, & Lawrence, 2006 ،باسييتخدام مهامت املراهنة )انظيير

كام أنه من غر الواضح ما إذا استطاعت النظرية عىل سبيل املثال التنبؤ بالضغوط 

البيئية التي تسييبب الشييعور بالقلق يف األشخاص الطبيعيني، أو تولد التنبؤات التي 

تختلف عن تلك املذكورة يف نظريات التقييم املعارصة. ويعني وجود ضعف منهجي 

أنه ال يوجد مقياس رصيح وصادق للدالالت الجسييدية التي ميكن االسييتفادة منها 

يف دراسيية األبحاث، مع أنه ميكن الحصول عىل دليل غر مبارش عن طريق التصوير 

الوظيفي بالرنني املغناطييس ومقاييس االستثارة الالإرادية، وقد تضمنت املراجعات 

التفصيلييية للنظرييية )Dunn et al., 2006; Rolls, 1999( أيضا بعض التسيياؤالت 

التي تدور حول كيفية تفسر الدليل املتاح بشكل واقعي.

التحديات الناتجة عن النامذج الحيوانية: هل القلق أمر يتعدى اإلنسان 
إىل غريه؟

هناك نوع مختلف من النقد املوجه إىل العلوم العصبية يأيت من خالل الباحثني 

الذين يعملون يف مجال النامذج الحيوانية للقلق. فهناك نتيجة مثرة لالهتامم تفيد 

بأنه يبدو أن معظم السييامت البرشية الشييخصية نجدها يف غرهييا من الثدييات 
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األخرى )Gosling & Harley, 2009(. وعىل سبيل املثال قد تتنوع »سامت القلق« 

عنييد األحصنيية والقطط والكالب كام يجييري التعبر عنها من خالل السييلوك، ويف 

الواقييع فييإن هناك جهودا بحثييية جوهرية قامئة عىل تربية فييران من أجل قياس 

الخييوف الورايث )وهييذا ال يجعل منها حيوانييات منزلية جيدة، حيييث إنها تقيض 

حاجاتهييا »تتغوط« بكرثة(، ويف حالة ما إذا كانت طباع تلك الحيوانات متوافقة مع 

القلق البرشي، إذن فرمبا ال يشييمل الشييعور بالقلق وجود نظم أعىل من الوظائف 

املعرفية، مثل االستدالل املجرد، والتي تكون حرصية عىل البرش، وبدال من ذلك، فإن 

القلق قد يعكس بشييكل أسييايس وظيفة األنظمة تحت القرشية مثل نظرية دائرة 

الخوف لبانكسيب )1998( )انظر الفصل الثالث: املنظورات البيولوجية، املنظورات 

الوظيفييية البيولوجية العصبية(. وكام نرى يف السييلوك التقليدي، فإن املعارف التي 

تصاحب الشييعور بالقلق قد تكون نوعا من إثارة يشء تافه يظهر عىل السييطح من 

خالل تلك العمليات الجوهرية الكثرة.

ويف الفصييل الثالث )املنظورات البيولوجية: املنظورات املنطقية( ناقشيينا أيضا 

نظرييية الحساسييية للتعزيييز )Corr, 2009( والتييي تعزي القلييق إىل نظام الكف 

السييلويك والخوف إىل الدوائر العصبية املنفصلة. وتلك النظرية ترى أيضا أن القلق 

كانفعال يكون متامثال عند جميع الثدييات. وباتباع االتجاه السلويك املعارص، يسمح 

للكائنات بأن متتلك متثيييالت معرفية مثل التوقعات واألهداف. ومع ذلك فإن تلك 

ليست قامئة عىل اللغة )بالطبع(، ومرة أخرى فإن النظرية تقلل من أهمية املعالجة 

اللفظية )االنزعاج( التي تعد ملمحا أساسيا للقلق البرشي.

وبوصفنا علامء نفس معرفيني فإننا قد نوافق عىل أن عملية التطور املستمر 

للقلييق بني الفصائل الثديية املختلفة تعد شيييئا مهييام. ويف الواقع، فإن الحاجة 

إىل البقاء عىل قيييد الحياة والتكاثر يف ظل وجود مصادر التهديد يف العامل تقدم 

بعض الضغوط االختيارية املالمئة. ومع ذلك فكام ذكرنا سييابقا يف الفصل الثالث 

)املنظييورات البيولوجية: املنظييورات التقييمية(، فإن القلق البرشي قد يشييكل 

حالة مخية أو عقلية أكرث ثراء من الثدييات األخرى، وذلك بسييبب قدرتنا األكرب 

عىل بناء وإسييقاط النامذج العقلية التي ترمز إىل التهديدات املختلفة لسييالمتنا 

ر تدريجيا نظاما  الجسييدية والنفسية. ويشر رولز )1999( إىل أن اإلنسان قد طونّ
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منفصال للمعالجة مبنيا عىل اللغيية يف التخطيط النحوي متعدد املراحل، والذي 

يسييمح لنا ببناء نوعي لنامذج أكرث قوة لألحداث الحارضة واملسييتقبلية عام هو 

متيياح يف الحيوانات األخرى. كام أننا نحتيياج إىل فهم تلك التطورات املعرفية يف 

حاليية القلق األكييرث بدائية من أجل الحصول عىل مناذج تنبؤية مفيدة لسييامت 

القلييق)Matthews &Gilliland, 1999(. وكام رأينا يف الفصل الخامس )القلق 

واألداء املعريف( فإن االنزعاج وليس االسييتثارة الالإرادية، هو ما يشييكل العنرص 

األسييايس للقلق غالبا يف ضعف األداء. كام أن قدرتنا عىل التنظيم اإلرادي للقلق 

كام ناقشناه سابقا قد تكون من السامت البرشية املميزة.

التحديات الناتجة من علم النفس االجتامعي: هل القلق أمر شخيص؟ 
يأيت التحدي األخر من مصدر مختلف كليا وهو علم النفس االجتامعي، حيث 

تفيييد الخلفية التاريخية بأن علم النفس االجتامعي عادة ما كان يتسييم بالعدائية 

 e.g., Mischel,( لفكرة أن األفراد ميتلكون سامت شخصية مستقرة، مبا يف ذلك القلق

1968(. وبييدال من ذلك، فإن علامء النفس االجتامعيني قد وجدوا أن مناذج التعلم 

التييي جرت مراجعتها يف الفصل الثالييث )األهمية التاريخية: مناذج التعلم املفرسة 

للقلق( هي األكرث مناسييبة. كام أن الفييروق الفردية يف القلق تعتمد عىل املوقف، 

كييام تعتمد عىل ما جرى تعلمه يف موقييف محدد. فإذا كانت أرستك لطيفة ولكن 

رئيسك يف العمل فظيع، فإنك قد ُتظهر سلوكيات القلق يف العمل، وليس يف املنزل. 

وعالوة عييىل ذلك، فإن علامء النفييس االجتامعي مييلييون إىل التأكيد عىل طبيعة 

االنفعاالت بني األشخاص، حيث يظهر القلق نتيجة للتفاعالت االجتامعية، بدال من 

أن يظل كامنا »يف داخل العقل« وذلك بالنسييبة إىل أي شييخص )عىل سبيل املثال: 

هامبسون 1988(.

كييام أن تراكييم عييدد ميين األدليية هييو أميير يف مصلحيية منيياذج السييامت 

الشخصية)Matthews et al., 2009( التي متيل إىل قمع النقد الجوهري للسامت. 

وعىل سييبيل املثال: أكدت األبحاث التي اهتمت بالقلق االجتامعي أن بعض الناس 

 Mellings & Alden,( يكونييون عرضة إليجاد التهديد يف املواجهات االجتامعييية

2000(، ويف بعييض األحيان قد يصل األمر إىل مدى َمريض. ويف الوقت نفسييه فإن 
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منظييورات التفاعل الحديثيية تعرتف بأهمية املواقف وعمليييات التعلم. وقد قبل 

الباحثييون يف مجييال القلق أن هناك فروقا بني األفراد يف قابليتهم للشييعور بالقلق 

يف السييياقات املختلفة التي وصفناها سييابقا يف الفصل األول )األشييكال الرئيسية 

للقلييق يف املجتمع املعارص(. ونسييتطيع أن نفصل بني قلق االختبييار، والقلق من 

الرياضيييات، وقلق الرياضة وسييياقات أخرى يظهر فيها القلييق من خالل كل من 

القياس والنظرية، عىل الرغم من أن مزاج القلق قد يسبب زيادة يف قابلية اإلصابة 

لتصل إىل الشمولية التامة.

كام قبلت األبحاث املعرفية االجتامعية الحديثة بوجود تلك السامت، ولكن مع 

التشييكيك يف فائدتها بالنسبة إىل التنبؤ بالسييلوك بدقة. وقد أجرى شودا وميشيل 

ورايت )1994( تحليالت تفصيلية ملدى االتسيياق يف سييلوك األفراد، وقد أجروا عىل 

وجه التحديد مالحظة مكثفة ألشييكال السييلوك العدواين عند األطفال يف معسييكر 

صيفي لفرتة امتدت إىل نحو سييتة أسييابيع. وتوصلوا إىل أن االتساق يف السلوك كان 

دليييال، ولكن ال يشييمل كل جوانب العييدوان، وذلك حيييث إن العدوان يحدث يف 

مواقف محددة )عىل سبيل املثال: أن يتم إثارة غضبه من شخص آخر جرى تحذيره 

من قبل شييخص راشد(. كام أنهم يشييرون إىل أنه ال ينبغي أن تتم رؤية الشخصية 

 Zayas, Whitsett,(»يف ضوء السييامت العامة، ولكن من خالل »الدالئل السلوكية

Lee, Wilson )زاياس وويتسيييت ويل وويلسون وشودا 2008(، وتأخذ تلك الدالئل 

شييكل تقريرات، فعىل سييبيل املثال إذا ضايقك شييخص آخر إذن سييوف يكون رد 

فعلك عدوانيا. وباملثل بالنسييبة إىل القلق، فكل أجزاء »إذا« الخاصة بالتقرير الذايت 

سوف تقر بأن الظروف املحيطة التي تسبب إثارة الشعور بالقلق بالنسبة إىل الفرد، 

وأجزاء »إذن« سييوف تحدد كيفية التعبر عن الشييعور بالقلق )عىل سييبيل املثال: 

االنسييحاب من املوقف، السعي إىل التشييجيع(. وهنا قد يفشل مقياس السامت يف 

تحديييد قابلية الشييعور بالقلق، والطريقة التي جرى التعبيير بها عن القلق، والتي 

تختلف من موقف إىل موقف آخر لكل شخص.

نظام السييامت الوجدانية املعرفية هو منوذج وضعه ميشيييل وشييودا )1995، 

1998(، حيث يسييعى إىل ربط االتسيياقات الخاصة باملوقف مع أنسيياق املعالجة 

الدينامييية. كام تعتمد الشييخصية عىل مجموعة من األنسيياق املعرفية واالنفعالية 
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مرتفعيية االرتباط. فهناك عدة مكونات تشييمل املؤثييرات، والتوقعات، واألهداف، 

واملعتقدات والكفاءات، وخطط التنظيم الذايت، واإلسرتاتيجيات. وتفاصيل النموذج 

تتعييدى نطاق عملنا الحايل. ويتضميين فهم القلق وهو ما ال نسييتطيع أن نتعمق 

فيه بشييكل كاٍف مع مناذج قياس القلق. وبدال من ذلييك، فإننا نحتاج إىل النظر يف 

ديناميات املعرفة وانفعال القلق داخل األفراد.

وتكمن املسييألة هنا يف املناقشات التي استمرت منذ فرتة طويلة يف نطاق علم 

نفس الشييخصية فيام يتعلق مبناحي القانون العام، ودراسيية الحالة الفردية. حيث 

تسييعى النييامذج التي متيل إىل الوصييول للقانون العام والتعميييم إىل وضع مبادئ 

عامة تطبق عىل كل األفراد. فتطوير مقاييس مقننة لسمة القلق يعد جهودا بحثية 

تقليدية يف الوصول للقانون العام والتعميم. فالدرجات عىل االسييتخبار املقنن تعد 

ذات معنى ومتساوية بالنسبة إىل جميع األفراد. أما عن مناذج الحالة الفردية، والتي 

يعد نظام السييامت الوجدانية املعرفية إحداها، فتسعى إىل تحديد خصال شخصية 

محددة عند الفرد، وتلك الخصال قد ال ميكن تطبيقها بوجه عام عىل جميع األفراد. 

فكل شييخص ميلك منطا سييلوكيا يصف متى وكيف أصبح الشخص قلقا. كام يجب 

عييىل علامء النفس اإلكلينيكيني أن يعززوا عملية صياغة الحالة الفردية التي تصف 

سييبب إثارة القلق، واألفكار التي ترتبط بالقلق، وتعبره السلويك لكل شخص يطلب 

الخدمة النفسية.

واملالحييظ أن هذييين املنحيني وجدا معا )عىل رغييم الصعوبة( عىل مر تاريخ 

أبحاث الشييخصية، وسوف يسييتمران عىل األرجح يف ذلك. وبالتأكيد فإن املبادئ 

الشاملة لنظرية سامت القلق لن تستطيع أن تحيط بكل الفروق يف قابلية التعرض 

للقلييق بني األفييراد، ورمبا ال تحتاج إىل القيام بذلك. وأيضييا هناك نظرية التعميم 

املعرفييية التي توضح كيفية التقييم العام للقلييق، وكيف يتداخل القلق الطبيعي 

مع االنتبيياه. وهكذا دواليك، األمر الذي يقوم بوظيفة منطقية لتفسيير كيف أن 

التكوينييات املعنييية تكون يف العييادة مرتابطة حتى إذا كان تحليييل األفراد يقدم 

صييورة أكرث تعقيدا ودقة. وعالوة عىل ذلك، فييإن التعامل مع تكوينات مثل قلق 

االختبييار الييذي يكون ذا نطاق أضيق من القلق العييام، لكنه يتصل بأكرث من فرد 

واحد رمبا يحقق هدف االلتقاء يف منتصف الطريق. وقد قمت أنا )مويش زيندر( 
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بإظهار كيييف يكون هناك اختالف بني تصنيفات اختبار األشييخاص القلقني- عىل 

سييبيل املثال، هؤالء الذين يفتقرون إىل مهارات الدراسيية، وهؤالء الذين ميلكون 

قابلية اإلصابة بالخوف، وأنييواع أخرى عديدة )Zeinder, 1998(. وقد نحتاج إىل 

تقارير أكرث دقة وإحكاما عن القلق، األمر الذي سوف يعتمد عىل مشكلة البحث 

املحددة موضع االهتامم.

االستنتاجات
من السييهل التعرض لخربة القلق، ولكن من الصعب فهمها عىل األقل بالنسييبة 

إىل علييامء النفييس. ويف الختام، فإننا نشييعر بثقة أكرب يف تقدمنييا، حيث ينبغي أن 

ُيفهم القلق عىل مسييتويات عدة. كام أن وجود نظرية شاملة للقلق تشمل جوانبه 

العصبييية واملعرفية والدافعية والخرباتية يجعل من السييهل تحديد كيفية عمل كل 

من العوامييل البيئية والجينية معا خالل مرحلة بنيياء تكوينات املخ، وأيضا الربامج 

املعرفية التي توفر االسييتقرار لسييمة القلق يف مرحلة الرشد. كام أنها قد توفر أيضا 

النامذج التنبئية التي تحدد كيفية تفاعل سييامت القلق مع الضغوط البيئية للتأثر 

يف مجموعة كاملة من التغرات السييلوكية، فضال عن االسييتجابات الفسيييولوجية. 

ومثييل هذا النموذج يدمج عمليات التنظيم الذايت التي تعطينا القدرة عىل التحكم 

يف القلق وتأثره يف السييلوك. كام أنها سييوف تصف الكيفية التي يؤثر بها القلق يف 

األفييراد يف سييياقات مختلفة ندرك خاللها مختلف أشييكال التهديد التي ترتاوح بني 

النقد االجتامعي واملخاطر الجسدية. وعىل املستوى العميل، نجد أن النظرية العامة 

تقييدم لنا بعض أسيياليب التدخل من أجل تخفيف وطأة االنزعاج نتيجة الشييعور 

بالقلق يف الحياة اليومية، واضطرابييات القلق اإلكلينيكية نتيجة التغرات الحياتية. 

ونحيين أمام طريق طويل من أجل امتالك مثييل تلك النظرية، ولكننا نأمل يف نجاح 

هذا الكتاب يف تقديم بعض أحجار األساس لذلك البناء املستقبيل.

وكفكييرة أخرة، رمبا يعد أفضل تحٍد ألي نظرية تهتم بالقلق هو التمييز بني ما 

هو معريف أو اجتامعي، مع إيجاد وسييائل لدمج الجوانب املختلفة أو املسييتويات 

املختلفة من القلق: أنظمة املخ والحمييض النووي والعمليات التقييمية التي تقوم 

بتشييكيل كل ذلك، وهناك الذاكرة وتحيز االنتباه ووجود مستوى عاٍل من الدافعية 
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 Matthews & Zeidner, 2004; Zeidner( االجتامعية والفهم الذايت. كام أرشنا إىل

Matthews, 2000 &( أن املكييون الشييائع قييد يكون عملييية التكيف. كام أن كال 

ميين التهديدات واملخاطيير تتحدان وفقا للحالة اإلنسييانية، ولكننا منلك االختيارات 

)الشييعورية والالشييعورية( التي تؤهلنا إىل كيفية التعامل معهييا. ويف النهاية، فإن 

القلييق قد يكون متثيال لهذا االختيار، سييواء بالرتكيز عىل التهديد ليك نتوقع حدوثه 

ونقوم باسييتباقه، أو ليك نظل بعيدا عن مصدر التهديد حتى نصل إىل النقطة التي 

يكون مطلوبا منا فيها اتخاذ إجراء دفاعي وشيك.
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املؤلفان يف سطور

موشي زيدنر
� أستاذ علم النفس الرتبوي والتنمية البرشية بجامعة حيفا. 

� تتمث����ل مج����االت اهتاممات�ه الرئيس��ية يف دراس��ة الش��خصية واالنفعاالت 

والفروق الفردية. 

� ألَّف وش��ارك يف تحرير عرشة آالف كتاب، كام أنه أيضا ألَّف أو شارك يف تأليف 

ما يزيد عىل 200 جريدة علمية وفصل كتايب.

� حصل عىل جائزة اإلنجاز مدى الحياة عن إس��هامه البارز ببحث التوتر والقلق 

يف االجتامع السنوي لجمعية بحوث التوتر والقلق، يف يوليو من العام 2003، يف مدينة 

لشبونة بالربتغال. 

� ص��در له حديث��ا كتاب بعنوان »م��اذا نعرف عن الذكاء الوج��داين؟« )مطبعة 

MIT(، باالش��رتاك مع جي. ماثيوس و ر. روبرتس، وقد نالوا عنه جائزة »بروز« للتميز 

األكادميي من جمعية النارشين األمريكيني يف العام 2009. 

جريالد ماثيوس
� أستاذ علم النفس بجامعة سينسينايت. 

� ترك��ز أبحاثه عىل اس��تخدام مناذج العل��وم املعرفية لفهم التفاعل بني الش��خصية 

واالنفع��ال ومعالجة املعلومات. ول��ه ميول خاصة من بينها تأث��رات القلق يف العمليات 

املعرفية، وتقييم التوتر خالل أداء املهمة، والقلق. 

� مؤل��ف أو مؤلف مش��ارك أو محرر مش��ارك لثالثة عرش كتاب��ا وملا يزيد عىل 200 

مقالة وفصل كتايّب.

� ف��از كتاب »االنتب��اه واالنفعال: من املنظ��ور اإلكلينييك«، الذي ش��اركه يف تأليفه 

لورانس إرلبوم، بجائزة الجمعية النفسية الربيطانية للكتاب يف العام 1998.
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املرتجمان يف سطور:

أ.د. معتز سيد عبداهلل
� مواليد محافظة الفيوم يف العام 1957.

� أستاذ علم النفس، عميد كلية اآلداب، جامعة القاهرة.

� حاص��ل عىل الدكتوراه يف علم النفس من جامعة القاهرة يف العام 1988 مبرتبة 
الرشف األوىل.

� ترجم خمس��ة كتب يف موضوعات الخجل )العدد 361 من سلس��لة عامل املعرفة(، 
وإدارة التغير التنظيمي، وتفس��ر الس��لوك االجتامعي، وعلم النف��س يف حياتنا اليومية، 

والشخصية والذكاء والفروق الفردية، إضافة إىل الكتاب الحايل. 

� ألَّف منفردا )وباالش��رتاك( 24 كتابا يف عدة موضوعات، أهمها: التعصب، والعنف، 
وعلم النفس االجتامعي، وعلم النفس الجنايئ، والشائعات والحرب النفسية.

� ن��رش منفردا )وباالش��رتاك( 49 بحثا يف مجال علم النفس االجتامعي والش��خصية، 
شملت مجموعة من املوضوعات البحثية أهمها التعصب، والعنف، والحوادث املرورية.

- حصل عىل عدة جوائز أهمها، جائزة عبدالحميد ش��ومان للعلامء العرب الش��بان، 

وجائزة اتحاد الجامعات العربية ألحس��ن بحث علمي، وجائزة الدولة التشجيعية 

يف العلوم االجتامعية.

أ.د. احلسني حممد عبداملنعم
� من مواليد محافظة الدقهلية يف العام 1957.

� أستاذ علم النفس، ووكيل كلية اآلداب، جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطالب.

� حاصل عىل الدكتوراه من جامعة القاهرة يف العام 1991 مبرتبة الرشف األوىل.

� له بحوث عديدة يف مجاالت: 
- تعاطي املخدرات والوقاية منها )25 بحثا منفردا ومشرتكا(.

- علم النفس االجتامعي )سبعة بحوث(.
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- علم النفس املعريف )عرشة بحوث(.

فضال عن إسهاماته يف مجال علم النفس الرتبوي والقياس والتقويم النفيس.

� عض��و يف عدة جمعيات علمية، منها: الجمعية املرصية للدراس��ات النفس��ية، 
وجمعية الطب النفيس، ورابطة األخصائيني النفسيني، ومركز البحوث النفسية بجامعة 

القاهرة، فضال عن عضوية الربنامج الدائم لبحوث تعاطي املخدرات يف مرص، واملجلس 

األعىل للثقافة.

� ش��ارك يف عدة مرشوعات بحثية عىل مس��توى مرص، ودولة الكويت؛ أهمها آليات 
اكتش��اف املوهوبني، وتقويم مقررات الدراسة يف برامج الرتبية الخاصة، وظاهرة العزوف 

عن التخصصات النادرة يف دولة الكويت.
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سلسلة عـالـَم املعرفة

»عالم املعرفة« سلس��لة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل ش��هر ميالدي عن املجلس 

الوطن��ي للثقاف��ة والفن��ون واآلداب - دولة الكويت - وقد صدر الع��دد األول منها في 

شهر يناير العام 1978

ته��دف هذه السلس��لة إلى تزويد القارئ مب��ادة جيدة من الثقاف��ة تغطي جميع فروع 

املعرفة، وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية املعاصرة. ومن املوضوعات 

التي تعاجلها تأليفا وترجمة:

1 - الدراس��ات اإلنس��انية: تاريخ � فلسفة - أدب الرحالت - الدراسات احلضارية - 

تاريخ األفكار

2 - العل��وم االجتماعي��ة: اجتم��اع - اقتص��اد - سياس��ة - عل��م نف��س - جغرافي��ا - 

تخطيط - دراسات استراتيجية - مستقبليات

اللغة. العاملي�ة - عل�م  اآلداب  الع�رب�ي -  األدب  واللغوي�ة:  األدبي�ة  ال�دراس��ات   - 3

4 - الدراس��ات الفني��ة: عل��م اجلمال وفلس��فة الفن - املس��رح - املوس��يقى - الفنون 

التشكيلية والفنون الشعبية

 5 - الدراس����ات العلمي��ة: تاري����خ العل�����م وفلس�������فته، تبس��يط العل����وم الطبي���عي��ة 

)في��زي��اء، كيم��ي��اء، عل��م احل��ي��اة، فل��ك( � الرياض��ي��ات التطبي��قية )م��ع االهت��مام 

باجل��وانب اإلنسانية له��ذه الع��لوم(، والدراسات التكنولوجية

أم��ا بالنس��بة إل��ى نش��ر األعم��ال اإلبداعي��ة � املترجم��ة أو املؤلف��ة � م��ن ش��عر وقصة 

ومس��رحية، وكذلك األعمال املتعلقة بش��خصية واحدة بعينها فه��ذا أمر غير وارد في 

الوقت احلالي

وحترص سلسلة »عالم املعرفة« على أن تك��ون األعم�ال املترج��مة حديثة النشر

وترحب السلس��لة باقتراح��ات التألي��ف والترجمة املقدمة م��ن املتخصصني، على 

أال يزي��د حجمها عل��ى 350 صفحة من القطع املتوس��ط، وأن تك��ون مصحوبة بنبذة 

وافية عن الكتاب وموضوعاته وأهميته ومدى جدته  وفي حالة الترجمة ترسل نسخة 

.

.

.

.

.

.
.

.
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مصورة من الكتاب بلغته األصلية   كما ترفق مذكرة بالفكرة العامة للكتاب   وكذلك 
يج��ب أن تدّون أرق��ام صفحات الكتاب األصل��ي املقابلة للنص املترج��م على جانب 
الصفحة املترجمة   والسلسل�ة ال ميكنه�ا النظ�ر ف�ي أي ترجم�ة ما لم تكن مستوفية لهذا 
الش��رط   واملجلس غير مل��زم بإعادة املخطوطات والكتب األجنبي��ة في حالة االعتذار 
عن عدم نش��رها   وفي جميع احلاالت ينبغي إرفاق س��يرة ذاتية ملقترح الكتاب تتضمن 

البيانات الرئيسية عن نشاطه العلمي السابق
وف��ي ح��ال املوافقة والتعاق��د على املوضوع ���� املؤل��ف أو املترجم �� تص��رف مكافأة 
للمؤل��ف مقدارها ألف وخمس��مائة دينار كويت��ي   وللمترجم مكافأة مبعدل عش��رين 
فلس��ا عن الكلمة الواحدة في النص األجنبي    أو ألف ومائتي دينار أيهما أكثر )وبحد 
أقصى مقداره ألف وس��تمائة دينار كويتي(    باإلضافة إلى مائة وخمس��ني دينارا كويتيا 

مقابل تقدمي املخ�طوط����ة �� املؤلف��ة واملترجم��ة �� من نسختني مطبوعت�ني

.

.
.

.

   ،،

،

،
،

،
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سعر النسخة
دينار كويتيالكويت ودول اخلليج

ما يعادل دوالرا أمريكياالدول العربية
أربعة دوالرات أمريكيةخارج الوطن العربي

االشتراكات
دولة الكويت

15 د. كلألفراد
25 د. كللمؤسسات

دول اخلليج
17 د. كلألفراد

30 د. كللمؤسسات

الدول العربية
أمريكيالألفراد 25 دوالرا 

أمريكياللمؤسسات 50 دوالرا 

خارج الوطن العربي
أمريكيالألفراد 50 دوالرا 

أمريكيللمؤسسات 100 دوالر 

تسدد االشرتاكات واملبيعات مقدما نقدا أو بشيك باسم املجلس الوطني

للثقافة والفنون واآلداب، مع مراعاة سداد عمولة البنك املحول عليه املبلغ

يف الكويت، ويرسل إلينا بالربيد املسجل عىل العنوان التايل:

املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب

ص. ب 23996 الصفاة - الرمزي الربيدي 13100

دولة الكويت

بدالة: 22416006 )00965(

 داخيل: 1196/ 1195/ 1194/ 1153/1193/ 1152
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تنويـــــه
لاط��اع عل��ى قائم��ة كت��ب السلس��لة انظ��ر عدد 
ديس��مرب )كان��ون األول( م��ن كل س��نة، حي��ث توجد 

قائمة كاملة بأسماء الكتب املنشورة
يف السلسلة منذ يناير 1978.
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البيان
سلسلة

عالم املعرفة
الثقافة 
العاملية

عالم
الفكر

إبداعات 
عاملية

جريدة 
الفنون

املسرح 
العاملي

دوالرد.كدوالرد.كدوالرد.كدوالرد.كدوالرد.كدوالرد.ك

251212201220مؤسسات داخل الكويت

156610810أفراد داخل الكويت

301616243624مؤسسات دول اخلليج العربي

1788122412أفراد دول اخلليج العربي

100504010048100مؤسسات خارج الوطن العربي

502520503650 أفراد خارج الوطن العربي

503020503650مؤسسات في الوطن العربي

251510252425أفراد في الوطن العربي

الرجاء ملء البيانات في حالة رغبتكم في: تسجيل اشتراك  جتديد اشتراك 

قسيمة اشتراك في إصدارات
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب

االسم:
العنوان:

مدة االشتراك:اسم املطبوعة:
نقدا / شيك رقم:املبلغ املرسل:

التاريخ:       /     /     20مالتوقيع:
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